
 

 

 
1 

  

ÅRSBERÄTTELSE 

2021 

 

 



 

 

 
2 

Innehåll 
ÅRSBERÄTTELSE 2021 ................................................................................................................................................................. 3 

ALLMÄN ÖVERSIKT ................................................................................................................................................................ 3 

Förbundets medlemmar ................................................................................................................................................... 3 

Tyngdpunkter 2021........................................................................................................................................................... 3 

ORGANISATIONSUTVECKLING ............................................................................................................................................... 4 

KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE ................................................................................................................................. 4 

Fokus Må bra-temaåret .................................................................................................................................................... 4 

Positivt föräldraskap/Välbefinnande i familjen ................................................................................................................ 4 

Välbefinnande som ledord ............................................................................................................................................... 4 

Föräldrabarometern 2021 ................................................................................................................................................ 4 

Träffpunkt föräldrar .......................................................................................................................................................... 4 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION ................................................................................................................................ 5 

Tidningen Hem och Skola ................................................................................................................................................. 5 

Föreningsbrev ................................................................................................................................................................... 5 

Information till skolor och daghem .................................................................................................................................. 6 

Webben och sociala medier ............................................................................................................................................. 6 

Hem och Skola poddar ...................................................................................................................................................... 6 

Intressebevakning ............................................................................................................................................................. 6 

Mässor och informationstillfällen ..................................................................................................................................... 7 

STÖD TILL MEDLEMSFÖRENINGAR ........................................................................................................................................ 7 

UTBILDNING .......................................................................................................................................................................... 8 

Regionträffar..................................................................................................................................................................... 8 

Föreningsfika .................................................................................................................................................................... 8 

Föreläsningar för medlemsföreningar .............................................................................................................................. 8 

Lärarutbildning ................................................................................................................................................................. 9 

Fortbildningshelheter för lärare ....................................................................................................................................... 9 

SAMARBETE ........................................................................................................................................................................... 9 

Nationellt samarbete ........................................................................................................................................................ 9 

Övrigt samarbete ............................................................................................................................................................ 12 

EKONOMI............................................................................................................................................................................. 13 

ORGANISATION ................................................................................................................................................................... 13 

Årsmöte .......................................................................................................................................................................... 13 

Styrelse ........................................................................................................................................................................... 13 

Revisorer ......................................................................................................................................................................... 14 

Utskott och arbetsgrupper ............................................................................................................................................. 14 

Medlemskap ................................................................................................................................................................... 14 

M E D L E M S F Ö R T E C K N I N G   2021 ........................................................................................................................... 15 

 



 

 

 
3 

ÅRSBERÄTTELSE 2021 

ALLMÄN ÖVERSIKT 
Det blir inte alltid som man har tänkt sig men det kan bli bra ändå. Det andra pandemiåret har för oss 

inneburit att vi fortsättningsvis fått anpassa vår verksamhet till krävande omständigheter. Vi har 

förändrat sättet att arbeta och utvecklat nya arbetsmetoder som har kommit för att stanna. 

Fördelarna med att träffas på distans är bland annat att föräldrar kan delta i träffarna hemifrån och 

om man har yngre barn inte behöver bekymra sig om att skaffa en barnvakt. I det digitala rummet 

kommer man i kontakt med människor som man annars inte skulle ha en chans att möta. 

En innovation som uppstått under året, utan att den fanns inskrivet i verksamhetsplanen, är 

konceptet Träffpunkt föräldrar. Det är ett sätt att mötas i dialog, antingen online eller fysiskt, och att 

fördjupa sig i ett gemensamt och engagerande tema. Att skapa konceptet Träffpunkt föräldrar har 

svarat på en efterfrågan bland föräldrar om att få möjlighet att stanna upp vid frågor som är berör 

alla föräldrar. Träffpunkt föräldrar erbjuder en introduktion och en struktur för samtalet som 

föräldrar på egen hand kan föra i en grupp eller klass. En annan ny verksamhetsform är 

Välbefinnande i familjen som är gruppverksamhet för föräldrar som önskar sig konkreta redskap för 

att stärka både det egna och familjens välbefinnande. Att stärka välbefinnande har också i övrigt 

genomsyrat vår verksamhet genom satsningen Fokus Må bra, en temahelhet som ska hjälpa och 

inspirera våra medlemsföreningar till att mera fokuserat arbeta för välbefinnande både för barn och 

vuxna.  

Under hela pandemin har vi understrukit barns och ungas rätt till närundervisning. Vi har både fått 

och tagit utrymme i media för att nå ut med detta budskap. Skola är så mycket mera än att utföra 

skoluppgifter hemma på distans.  Alla barn har inte föräldrar i hemmet som kan närvara och stöda 

under distansskolan. Pandemiåren har drabbat familjer, barn och unga och ojämlikt och stängda 

daghem och distansundervisning skadar dem som behöver det allra mest. 

Förbundets medlemmar 
Till Förbundet hörde vid årets slut 276 medlemsföreningar.  

Följande föreningar antogs som nya medlemmar i förbundet: 

Håkansböle Hem och Skola rf 

Langansböle daghems föräldraförening rf 

Ekenäs gymnasiums Hem och Skola rf 

Hem och Skola föreningen Fyren rf 

 

Under året avslutade GB-föräldraförening rf och Knattebo Daghems föräldraförening rf sitt 

medlemskap i förbundet. P.g.a. skolstängningar och skolsammanslagningar upphörde också 

medlemskapet för Rödsö Hem och Skola rf, Påras Hem och Skola rf, Hem & Skola föreningen 

Bonäsorna rf och Vestersundsby Hem och Skola rf. 

Tyngdpunkter 2021 
Arbetet med att utveckla Förbundets kommunikation och stödet till våra medlemsföreningar har 

genomsyrat vår verksamhet under året. Hur vi har gjort detta presenteras senare i årsberättelsen. 
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ORGANISATIONSUTVECKLING 
Efter att finansieringen för projektet Varje förälder är en resurs tog slut, beslöt styrelsen att bibehålla 

kansliet i Vasa med en anställd eftersom projektet genererat flera olika samarbeten som vi gärna 

fortsätter med. Den anställda i Vasa har bidragit till att vi kunnat stärka vårt stöd till 

medlemsföreningarna och haft kapacitet att satsa på temaåret Fokus Må bra. I december 2021 fick vi 

ett positivt beslut gällande finansieringsansökan för programmet Föräldramentor i skolan. Detta 

innebär att verksamheten i Vasa får en fortsättning då det programmet kommer att drivas från 

kansliet i Vasa.  

KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE 

Fokus Må bra-temaåret 
Satsningen Fokus Må bra har genomsyrat all vår verksamhet och i första hand riktat sig till våra 

medlemsföreningar. Mera om denna satsning finns beskrivet under rubriken Stöd till 

medlemsföreningar.  

Positivt föräldraskap/Välbefinnande i familjen 
Under hösten har vi i Vasa och i Helsingfors ordnat kursen Välbefinnande i familjen. Det är en 

kurshelhet på åtta delträffar, av vilka fyra träffar har hållits hösten 2021 och de fyra resterande hålls 

våren 2022. Kursen ger verktyg för vardagslivet och riktar sig till föräldrar med barn i grundskolan.  

Kursen bygger på positiv psykologi och varje kurstillfälle behandlar ett specifikt tema. Träffarna 

består av diskussion, reflektion och uppgifter för att förankra nya metoder och ge praktiska verktyg 

som kan stärka både förälderns och hela familjens styrkor. 

Välbefinnande som ledord   
Åse Fagerlund och Micaela Romantschuk har ansvarat för den ettåriga processutbildningen för skolor 

som velat ta fram en handlingsplan för välbefinnande i sina skolor. Hem och Skolas huvudsakliga 

ansats och ansvarsområde inom utbildningen har varit att föra fram föräldrarnas och 

föräldraföreningarnas roll i arbetet. Utbildningen har erbjudits av CLL och HU+ i Österbotten och 

Nyland. 

Föräldrabarometern 2021  
Under våren 2021 samlade vi tillsammans med Suomen Vanhempainliitto in föräldrars upplevelser 

och erfarenheter av skolgången under coronapandemin. Sammanlagt 26357 föräldrar svarade på 

enkäten som skickades ut på svenska och finska via Utbildningsstyrelsen. Föräldrar till barn som går i 

svenskspråkig skola var överrepresenterade (12 %) sett till andelen barn som går i skola på svenska. 

De viktigaste resultaten finns presenterade i en sammanfattning som finns under material på vår 

hemsida. Resultaten presenterades också på en internationell forskningskonferens i pedagogik, 

NERA, i Danmark i november. 

Träffpunkt föräldrar 
Träffpunkt föräldrar är ett koncept för föräldrakvällar som har utvecklats under året som bygger på 

dialog. Det hela hade sin upprinnelse i tre omtyckta online-föräldrakvällar om barns och ungas 

digitala spelande som ordnades i början av 2021. Föräldrakvällarna arrangerades i samarbete med 

Folkhälsans förbund och Spelkunskap-projektet inom EHYT. I deltagarnas feedback efterlystes träffar 

för föräldrar under vilka det finns tid för reflektion och samtal i mindre grupper.  Folkhälsan och Hem 

och Skola tog fasta på det här och i slutet av våren presenterades för första gången ett koncept vi 

valt att kalla Träffpunkt föräldrar. Några utvalda föreningar åtog sig att testa konceptet.  
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Träffpunkt föräldrar innehåller olika färdiga introduktionsmaterial kring ett givet tema som föräldrar 

te.x. i en klass eller i mindre grupper kan diskutera. Gruppen går först tillsammans igenom vissa 

spelregler om att lyssna på varandras synpunkter och mötas tillsammans i dialog. Det gäller inte om 

att överbevisa varandra eller att komma fram till en gemensam åsikt, utan att lyssna till den andras 

erfarenheter och synpunkter. En förälder i gruppen agerar moderator och har som uppgift att se till 

att alla som vill kommer till tals.  

Under hösten har Folkhälsan och Hem och Skola finslipat konceptet och presenterar fyra separata 

temahelheter som skapats för Träffpunkt föräldrar.  

⦁ Att stödja barnens vänskapsrelationer, Folkhälsan 

⦁ Digitalt spelande i barns och ungas vardag, Spelkunskaps-projektet inom EHYT 

⦁ Förbättra samspelet med din tonåring, Barnavårdsföreningen i Finland Bvif 

⦁ Hur stödja din ungdoms studievanor, Förbundet Hem och Skola 

 

Ett varmt tack till Barnavårdsföreningen i Finland och Spelkunskap-projektet inom EHYT för genklang 

för idén. I början av 2022 kommer Träffpunkt föräldrar att lanseras för alla föräldraföreningar. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Mycket fokus under året har legat på barns och ungas välmående under den pågående 

coronapandemin. På finlandssvenskt håll har Hem och Skola synats väl i den mediala debatten kring 

skola och småbarnspedagogik i coronans sviter. Där har budskapet varit att barn och unga far illa av 

utdragen distansundervisning och att skolor och daghem skall stängas enbart i yttersta nödfall. 

Undersökningen Föräldrabarometern 2020 gav oss information om att distansskola och stängningar 

av verksamhet drabbar barnen väldigt ojämlikt. Vissa klarar det bra, medan andra har stora 

utmaningar att hänga med. Endast en del av föräldrarna har möjlighet att jobba på distans och frågan 

är hur ett barn därhemma klarar sig utan stöd.  

Tidningen Hem och Skola 
Tidningen Hem och Skola har en upplaga på 37 000 tryckta exemplar. Den delas ut i skolor och 

daghem som har en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Tommy Pohjola har 

varit redaktör för tidningen under året. Under hösten gjordes en läsarenkät som gav vid handen att 

de som besvarade enkäten gillade tidningen. Svaret på frågan ”Vad tycker jag om tidningen Hem och 

Skola” gav snittet 4,1 på skalan 1=inte alls, 5=mycket bra. Föräldrar tilltalas av tidningen och många 

respondenter uppskattar att den utkommer i tryckt form medan vissa vill läsa den elektroniskt. En 

kritisk respondent lyfte upp utmaningen med att ha en så bred målgrupp med föräldrar med 

dagisbarn till dem vars barn redan går i gymnasiet. Det här är en fråga som redaktionsrådet som 

ständigt diskuterar och balanserar med. 

Tidningens redaktionsråd består, förutom av redaktör Tommy Pohjola, av Pamela Friström, Micaela 

Röman (från hösten), ordförande Anders Adlercreutz, verksamhetsledare Micaela Romantschuk och 

kommunikatör Maarit Westerén. Redaktionsrådet planerar tillsammans teman som tas upp i följande 

nummer. 

Föreningsbrev  
Föreningsbrevet riktar sig numera till hela föreningens styrelse, inte bara till föreningens ordförande 

och sekreterare. Föreningsbreven utkommer två gånger per termin och samlar upp aktuellt 

information från förbundet. Förutom föreningsbreven sänds e-post kring aktuella frågor.  
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Information till skolor och daghem 
Skolornas och daghemmens pedagoger är viktiga målgrupper i vår kommunikation. Syfte med 

informationen är att få pedagogerna att vilja utveckla och fördjupa samverkan med föräldrarna. Via 

vår kommunikation lyfter vi upp olika sätt att göra det här. Vid sidan av vår allmänna kommunikation 

riktar vi fyra brev i året till respektive målgrupp. Förutom de här återkommande s.k. rektorsbreven 

och breven till daghemmets föreståndare, skickar vi naturligtvis direkt e-post i andra relevanta frågor 

som riktar sig till rektorer och pedagoger.  

Webben och sociala medier 
Vår materialbank och basen för vår verksamhet presenteras på vår webbplats www.hemochskola.fi. 

Under året hade vår webbplats totalt ca 120.000 besök av 47.000 unika besökare. Bilduttrycket har 

förnyats under året då vi anlitat fotografen Karin Lindroos för att skapa oss en bildbank. 

Facebook har varit en viktig kanal för den dagliga kommunikationen. 3500 följer förbundet på 

Facebook och via evenemangsfunktionen har vi spridit information omkommande evenemang. I år 

har vi mera än tidigare köpt annonsering för att lyfta upp t.ex. nya tidningsnummer, poddar eller 

annat material. 

Instagram är ett medium som vi valt att utveckla under året. Speciellt i temaårskommunikationen 

kring Fokus Må bra har vi använt Instagram som kanal. Tonen på Instagram är mera lättsam i 

synnerhet då det gäller IG-händelserna. Antalet följare på Instagram har vuxit under året från tidigare 

930 till 1300. 

Twitter har använts i första hand för att nå redaktörer och media. Tidningen Hem och Skolas artiklar 

delas också via Twitter där de också når läsarna. Antalet följare på Twitter är ca 700. 

Hem och Skola poddar 
Hem och Skolas podd ”Vårdnadshavarens förklaring” har varit en givande ny landvinning med fem 

nya publicerade poddavsnitt under året.  

Teman i år: 

⦁ Ska man handarbeta på skoltid?  

⦁ Finns det klasser i klassen? 

⦁ Är skolan för självupptagen? 

⦁ Tar mobbningen aldrig slut? 

⦁ Är skolan för krävande?  

 

Redaktör Christian ”Kike” Bertell och Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk har 

verkat som studiovärdar och diskuterat frågeställningen tillsammans med inbjudna gäster. Antalet 

lyssnare har varit mellan 200-600 per avsnitt. Podcasten finns publicerad på många poddplattformar 

som t.ex. Soundcloud. 

Poddens målgrupp är föräldrar, men det har varit glädjande att höra att många pedagoger också 

lyssnat på den. Den har använts som studiematerial i samband med kurser för blivande lärare vid 

Helsingfors universitet. 

Intressebevakning 
Hem och Skolas intressebevakning sker genom att aktivt delta i samhällsdebatten på olika plan. 

Förutom den mediala arenan sker intressebevakningen också via arbete i olika arbetsgrupper. Det är 

en fin möjlighet att få delta i beredningsarbetet av t.ex. Finlandsmodellen. Förbundets 

verksamhetsledare har haft möjlighet att medverka i planeringen av en modell som förhoppningsvis 
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leder till bestående lagändringar om barns och ungas hobbyverksamhet. Förbundets anställda och 

förtroendevalda verkar i olika arbetsgrupper och på många samhälleliga plattformar där de kan lyfta 

upp frågor och värden som berör förbundets verksamhet. 

Mässor och informationstillfällen 
Varje förälder- slutseminarium  

Projektet Varje förälder avslutades under våren 2021. Projektet verkade i svenska Österbotten och 

samarbetade med skolor, daghem och föräldraföreningar. Under slutseminariet som hölls online 

presenterades verksamheten via till exempel videofilmer och de modeller som projektet utvecklat. 

Inbjudna representanter från skolor, föräldraföreningar och utbildningsanordnare diskuterade bland 

annat hur man kan utveckla föräldrars delaktighet i skolan, vikten av en god kommunikation och ett 

gott samarbete mellan hemmen och skolan och hur föräldrar med annan språk- och kulturbakgrund 

får insikter och kunskap om den finländska skolan och blir stärkta i sin roll som skolföräldrar. 

STÖD TILL MEDLEMSFÖRENINGAR 
Utvecklingen av stöd till föreningarna löpte under 2021 på två spår. Det ena spåret gällde det 

konkreta stödet till föreningarna där vi fokuserade på att skapa tydligare information på hemsidan 

(material, mallar, information, frågor och svar-spalt) och därtill ordnade vi under hösten 2021 två 

online-fikan för föreningsaktiva där vi behandlade olika föreningsrelaterade frågor. Temat för det 

första fikat var hur föreningarna kan inspirera och rekrytera nya aktiva och det andra fikat fokuserade 

på grunderna i föreningskunskap och verksamheten i en föräldraförening. För föreningsordförande 

skapades också en sluten Facebook-grupp där aktuella frågor kan diskuteras och ordförandena kan 

ge varandra stöd och idéer för verksamheten. Gruppen har vid årets slut 122 föreningsaktiva som 

medlemmar. För vår del fungerar gruppen som ett bollplank då vi vill ha svar på någon aktuell fråga 

eller som en ytterligare informationskanal till föreningarna. 

Det andra spåret gällde temaåret Fokus Må bra, som startade i april 2021 efter årsmötet. Syftet med 

temaåret har varit att inspirera våra medlemsföreningar att samarbeta med skolan/daghemmet. 

Under temaåret har vi lyft fram välbefinnande i olika sammanhang: i sociala medier, i tidningen, i 

föreläsningar, under Må bra-fikan. Åse Fagerlund föreläste under hösten online för alla föräldrar om 

välbefinnande och värderingar i föräldraskapet. Under hösten utlyste vi också en utmaning där vem 

som helst fick nominera en person som de upplevt ha gjort en särskild insats för barnens 

välbefinnande i skolan eller på daghemmet. Vi fick in 37 fina nomineringar av vilka tio premierades 

med ett paraply med trycket ”Du är guld värd”. Regionträffarna, som år 2021 ordnades fysiskt på sju 

olika orter och en online, fokuserade också på Fokus Må bra-temat. Under träffarna diskuterades det 

hur föreningarna kan stärka välbefinnandet inom föreningen och i den verksamhet föreningarna 

bedriver. 

Under våren 2021 ansökte vi om nytt projektbidrag från STEA om att utveckla en modell för 

föräldramentorer i skolan för att stärka känslan av gemenskap bland föräldrarna och för att stärka 

föräldrarna i sitt föräldraskap. Fem skolor med respektive föräldraförening medverkar i projektet, 

som beviljades ett treårigt projektbidrag från och med 2022. 
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UTBILDNING 

Regionträffar 
Sju fysiska regionträffar arrangerades i oktober-november. Temat var Fokus må bra. Träffarna 

arrangeras i Borgå, Helsingfors, Ekenäs, Åbo, Mariehamn, Vasa och Jakobstad. De flesta träffarna 

lockade 10-15 deltagare. En online regionträff för hela Svenskfinland arrangerades i början av 

november. 

Föreningsfika 
Konceptet med online Föreningsfika har hittat en given plats i vår verksam. Tanken är att skapa 

informella online-träffar kring något visst tema. Ett föreningsfika med temat ”Inspirera och 

rekrytera” arrangerades 7.9 och ett om föreningsteknik riktat speciellt till nyvalda 

föreningsordförande 17.11. Båda lockade ca 15 deltagare. 

Föreläsningar för medlemsföreningar  
En av många förmåner vi erbjuder våra medlemsföreningar är en föreläsning, på plats eller on-online, 

per år.  Föreläsningarnas antal påverkades av den pågående pandemin, under våren kunde endast 

föreläsningar på distans ordnas. Många av våra föreläsare ställde upp och erbjöd föreläsningar on-

line. Under hösten förverkligades några få föreläsningar fysiskt och de allra flesta var online. Allt som 

allt ordnades 50 föreläsningar med olika teman. Årets mest efterfrågade föreläsning var Kärlek, tid 

och stresshantering med Mia Montonen. Andra populära föreläsare var Christoph Treier och Mimmi 

Malik.  

Föreläsarna och teman år 2021: 

Förbundet Hem och Skola har under året anlitat följande föreläsare för att hålla föreläsningar för 

föräldrarna i medlemsföreningarna: 

Hur tala om rusmedel med barn och unga   Anne Ahlefelt  

Skolfrånvaro- när ska man bli orolig?   Katarina Alanko  

En kvart om dagen, Barnets språkutveckling  Catarina Bärlund-Palm  

Matematik i familjen    Siv Hartikainen  

Skolmat på agendan    Björn Helsing  

Föräldraskap i digital tid    Anna Henning  

Vi-anda eller Vi-andra    Laura & Johan Lindberg  

Sex, kommunikation och ömsesidighet   Liselott Lindén  

Vad är genussensitivitet?    Harry Lunabba  

Nätanvändning och nätsäkerhet   Mimmi Malik  

Att kyssa en groda eller ha en padda i knät   Pia Norrbäck-Kackur  

Tala med ditt barn – om sexuella trakasserier  Virve Savoila  

Spel och sociala medier i barn och ungas vardag  Matilda Ståhl  

1) Vad styrs vi av? alt 2) Konsten att säga nej  Jeanette Szymanski 

Placering i syskonskaran, Att vara förälder   Christoph Treier  

Prata pengar!     Maria Österåker  

Kärlek, tid och stresshantering   Mia Montonen  

Hur stödja lärandet i gymnasiet  Katarina Perander 

DAGIS:  

Läsning och språkstimulans    Catarina Bärlund-Palm  

Se mig     Pia Norrbäck-Kackur  

Första hjälpen för småbarnsföräldrar   Magnus Lassander  

Hur tala om rusmedel med barn   Anne Ahlefelt 
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Lärarutbildning  
Samarbetet med samtliga lärarutbildningar har fortsatt (Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Novia 

och Arcada). Målsättningen är att alla lärarutbildningsenheter i framtiden skulle ha genomtänkta 

kurshelheter i temat samverkan med föräldrar och vårdnadshavare.  

Under 2021 var alla föreläsningar utom den sista på distans pga. pandemin. Sammanlagt deltog 288 

blivande socionomer, småbarnspedagoger, klasslärare och ämneslärare i föreläsningarna. Så gott 

som samtliga lärarstudenter önskar mera kunskap om föräldrars roll i barnets lärande och responsen 

vi får är att en gång är för lite för att hinna gå igenom allt som är viktigt.   

Fortbildningshelheter för lärare  
Under året har vi i samarbete med CLL projektet Hållbar kommunikation utbildat 

kommunikationsmentorer. Utbildningens målsättning är att alla kommuner har en konkret modell 

för föräldrasamverkan som används i skolorna. En stärkt föräldrasamverkan leder till att föräldrarna 

känner sig mer delaktiga och de får en positivare upplevelse av kommunikationen med skolorna samt 

en tydligare bild av det som händer i skolan.  

Kommunikationsmentorer har utbildats i de svenskspråkiga kommunerna i Österbotten. 

SAMARBETE   

Nationellt samarbete  
Hem och Skola-dagen 24.9 

Utmaningen med den nationella Hem och Skola-dagen 2021 var att många skolor inte välkomnade 

föräldrar till skolans utrymmen på grund av coronapandemin. Glädjande många skolor försökte ändå 

tänka om och erbjuda till exempel träffar utomhus eller i mindre grupper så att dagens syfte, att 

erbjuda ett informellt och positivt möte med elevernas föräldraruppfylldes. För att ge skolorna 

redskap att ordna dagen utvecklade Hem och Skola-dagens styrgrupp en s.k. trafikljusmodell för olika 

alternativ att mötas beroende på det rådande coronarestriktioner. Uppskattningsvis cirka 300 

finländska skolor uppmärksammade den nationella Hem och Skola-dagen i jämförelse med ca 1000 

skolor som firade dagen innan coronavirusets framfart. Av skolorna var uppskattningsvis 130 

svenskspråkiga.  

Som ett nytt element utvecklades ett digitalt spel, Hem och Skola dagens spel, i samarbete med 

företaget Seppo.io. Den digitala spelplanen är den fiktiva skolan Mammutbackens skola. I skolans 

miljö kan föräldrar och elever mötas och fundera på lekfulla frågor som berör skolans verksamhet 

och samarbetet med föräldrarna. Spelet kan spelas t.ex. med hjälp av mobiltelefonen antingen i 

grupper i skolans egna utrymmen eller helt på distans. Lanseringen av spelet kom igång rätt sent så 

förhoppningen är att spelet kommer att kunna användas i andra sammanhang och under kommande 

Hem och Skola-dagar. 

Bokpaket för skolor och lägerskolstipendier   

Som tidigare år kunde vi tack vare ett uppskattat samarbete med Lisi Wahls stiftelse för 

studieunderstöd dela ut både böcker och lägerskolsstipendier till skolorna. Stiftelsen står för det 

finansiella stödet. 
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Klassuppsättningar av böcker för åk 7-9 

Klassuppsättningar av böcker erbjöds modersmålslärarna i åk 7-9.  En stor del av dem nappade på 

erbjudandet, detta år ansökte 49 skolor om klassuppsättningar av böcker för att användas i 

undervisningen. Den mest önskade boken var ”Björnstad” skriven av Fredrik Backman. Allt som allt 

levererades 1390 böcker. De finlandssvenska bokambassadörerna hade gjort bokvalet av böcker som 

erbjöds lärarna.  

Titlar och författare 

Rigelstenen av Sebastian Nyberg 

Planeten Frank av David Yoon 

Poet X av Elisabeth Acevedo 

Bakom linjen av Tom Palmer 

Hjärnstark junior av Anders Hansén & Mats Wänblad 

En stark nolla av Sara Lövestam 

Björnstad av Fredrik Backman 

Att vara jag av Anna Höglund 

Sent i november av Tove Jansson 

Prinsen av Porte de la Chapelle av Annelie Drewsen 

 

Klassuppsättningar av böcker för gymnasiet 

Också modersmålslärarna i gymnasiet erbjöds klassuppsättningar av böcker. Även här var intresset 

större än normalt och 28 gymnasier tog tillfället i akt och beställde inalles 761 böcker till sina klasser. 

I denna grupp var det Delia Owens bok ”Där kräftorna sjunger” som var mest eftertraktad. Också för 

denna grupp hjälpte de finlandssvenska bokambassadörerna oss med bokvalet. 

Titlar och författare 

En lite bok om förälskelse,5 korta noveller 

Heiman av Ann-Luise Bertell 

De afganska sönerna av Elin Persson 

Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren, Josefin Sonck                      

Alla frågar sig varför av Eva Susso och Anna Höglund 

Inte din baby av Seluah Alsaati" 

Hjärnstark av Anders Hansen 

Hårt mot de hårda av Jeanette Björkqvist 

Strömsöborna av Rosanna Fellman 

Där kräftorna sjunger av Delia Owens 

Den rödaste rosen slår ut av Liv Strömqvist 

 

Bokpaket för åk 1 

Denna höst var åk 1 i tur att få ansöka om bokpaket. Ettornas lärare är av tradition ivriga att ansöka 

om bokpaket och vi mottog 266 ansökning av vilka 258 godkändes. Sydkustens Ordkonstskola stod 

för bokvalet för denna grupp och skapade ett pedagogiskt handledningsmaterial som bifogades i 

bokpaketen. 

Följande böcker ingick i bokpaketet som skickades ut i början av januari 2022 

Det osynliga barnet av Tove Jansson  

Om du möter en björn av Malin Kivelä  

Bokstavsvärldar av Henrika Andersson  

Vim och Galonis av Malin Klingenberg  
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Plats på jorden av Lina Laurent, Maija Hurme  

En Bro av poesi av Ann Boglind, Anna Nordlund  

Familjen Knyckertz och gipskattens förbannelse av Anders Sparring  

Det farliga djupet av Linus Hammar Perry  

Fakta, åsikter och robotar av Michael Rex eller Fantastiska fakta om djurungar av Maja Säfström 

Maryam och mormorsmålet eller Maryam och hjärtegästerna Minoo Shams 

 

Stipendier för lägerskolor/studieresor/startläger 

Efter över ett år med coronapandemin har det hänt mycket på lägerskolfronten. I början av 

pandemin flyttades många lägerskolor i hopp om att man skulle kunna förverkliga lägerskolan som 

planerat efter ett halvt eller ett år. Fortsatt pandemi med osäkerhet och begränsningar ledde till att 

antalet ansökningar på hösten 2020 (gällde både grundskola och gymnasiet) och våren 2021 (gällde 

endast gymnasier) var mycket färre än normalt. I vårens rond (som alltså endast gällde gymnasier) 

mottog Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd ett rekord lågt antal ansökningar. Allt som allt mottog 

stiftelsen 7 ansökningar av vilka 5 måste underkännas p.g.a. att de gällde grundskolor. Två 

ansökningarna från gymnasierna godkändes. 

I höstens 2021 lägerskolrond inskickades 121 lägerskolansökningar, av dessa kunde 116 st beviljas.  

Samarbete med tankesmedjan Agenda: Videoklipp om hur föräldrar mår under coronatiden 

På initiativ av Tankesmedjan Agenda ordnades en paneldiskussion med föräldrar och professionella 

om hur föräldrar mått under den pågående pandemin.  

Agendas verksamhetsledare Ted Urho och Micaela Romantschuk modererade en diskussion som bl.a. 

förbundets ordförande Anders Adlercreutz medverkade i. Diskussionen filmades och publicerades 

som fyra separata videoklipp på förbundets webbplats och puffades i sociala medier. 

Seniorer i skolan/Seniorer på dagis 

Vi medverkar i referensgruppen för Folkhälsans verksamhet Seniorer i skolan/Seniorer på dagis. 

Verksamheten (som tidigare kallades Farfar i skolan) går ut på att seniorer, som vill bidra och har tid, 

ställer upp som extra trygga vuxna i skolan och på daghemmet. Det kan handla om att t.ex. läsa, 

diskutera eller bara lyssna och finnas till för barnen. Under coronapandemin har verksamheten stått 

stilla på många håll och det har varit svårt att rekrytera och utbilda nya aktiva. Vi hjälpte med att 

skapa synlighet genom att berätta om verksamheten i vår tidning i nummer 2/2021. 

Referensgruppen för Eftis- och klubbverksamheten   

Hem och Skola medverkar i referensgruppen för Eftis- och klubbverksamhet som koordineras av 

Sydkustens landskapsförbund. Syftet med gruppen är att de organisationer som professionellt 

arbetar med de här frågorna via den här gruppen håller kontakten med det övriga 

organisationsfältet. Referensgruppen får ta del av en översikt över aktuella frågor kring Eftis- och 

klubbverksamhet.  

Kampanjen En nykter jul och Nykter Solklart   

Syftet med kampanjen ”En nykter jul” är få föräldrar att stanna upp och reflektera kring 

användningen av alkohol och rusmedel vid familjens julfirande. I kampanjen ”Nykter Solklart” så är 

det de ungas firande av skolavslutningen som är i fokus. 
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Trygg lärmiljö 

Gruppen Trygg lärmiljö har som uppgift att koordinera och utveckla modeller och utbildningar som 

ska stärka säkerheten i våra skolor. Denna grupp jobbar inom regionen Nyland och Åboland på 

svenska. Det finns en motsvarande grupp på finska.  I Österbotten finns en motsvarande tvåspråkig 

grupp. Katarina Perander representerade förbundet i arbetsgruppen. Fokuset under 2021 har legat 

på att lyfta fram utmaningar med ensamhet bland barn och unga. Nätverket har samarbetat med 

forskaren Niina Junttila och Helsingforsmissionen. 

Utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande 

utbildningen 

Statsrådet har samlat sakkunniga till ett forum för att minska och förebygga skillnader i inlärning 

samt att stärka stödet för lärandet.  Forumet skall föreslå åtgärder för att stärka jämlikhet enligt 

skrivningarna i regeringsprogrammet kallat ”Utbildning för alla”. Micaela Romantschuk representerar 

förbundet i gruppen som skall utveckla och säkra kvaliteten inom småbarnspedagogiken och den 

grundläggande utbildningen. 

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för barn 

Micaela Romantschuk har suttit med i en arbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet som 

utarbetat ett förslag för att Finlandsmodellen för hobbyverksamhet skall bli en etablerad modell för  

att säkra att varje barn i grundskolan har rätt till en avgiftsfri hobby. Arbetsgruppens förslag är att 

riksdagen skulle besluta om en separat skrivning i ungdomslagen med en förtydligande förordning. 

Kvalitetskriterier för antimobbningsprogram 

Micaela Romantschuk sitter med i en arbetsgrupp vid Nationella centret för utbildningsutvärdering 

(KARVI) som på uppdrag av regeringen utvärderar olika antimobbningsprogram som används i våra 

skolor. Utvärderingens syfte är att fastställa kriterier och utvärderingsmetoder för att bedöma 

effektiviteten av metoder mot mobbning som används i våra skolor.  Arbetet beräknas vara färdigt 

under våren 2022. 

Övrigt samarbete   
NOKO-Nordiskt samarbete 

Det nordiska samarbetet fick en helt annan inraming än förväntat då inga fysiska träffar har 

förverkligats under året utan ersatts med online-möten. Styrgruppen höll ett möte i medlet av mars 

och konstaterade då att coronapandemins framfart leder till att den inplanerade konferensen på 

Island i september kanske inte kan förverkligas som planerat. Senare fattades beslut om att 

konferensen, som ursprungligen skulle ha arrangerats redan året innan, 2020, uppskjuts ännu ett år. 

Planen är nu att den nordiska föräldrakonferensen arrangeras på Island 16-18 september 2022. 

Maarit Westerén på Förbundets kansli administrerar det nordiska föräldrasamarbetet inom NoKo. 

Nätverket bygger på ett samarbetsavtal som uppdaterades i september 2021. 

Nordiskt nätverk inom småbarnspedagogiken 

Det nordiska nätverket inom småbarnspedagogik träffades en gång online under året. Värd för 

träffen var den norska föräldraorganisationen FUB- Foreldreutvalget for barnehager. 
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EKONOMI 
Under år 2021 erhöll förbundet statsunderstöd från STEA (Social- och hälsoorganisationernas 

understödscentral), Utbildningsstyrelsen och Ålands Landskapsregering.  

Från STEA erhöll förbundet 312.526 euro för ordinarie verksamhet.  

Från STEA erhöll förbundet 35.000 euro för projektet Varje Förälder är en resurs för sitt barn (det 3-

åriga projektet avslutades år 2021).  

Från Utbildningsstyrelsen erhöll förbundet 23.000 euro för Familjevänlig Skola -> 6.000 euro överförs 

till år 2022.  

Från Ålands Landskapsregering erhöll förbundet 6.000 euro.  

Förbundet erhöll utöver detta : 40.000 euro från Brita Maria Renlunds stiftelse för verksamheten. 

65.000 euro från Svenska kulturfonden för verksamheten. 8.000 euro från Konstsamfundet för 

utgivning av tidskriften Hem & skola. 8.000 euro från Svenska Folkskolans Vänner för Fokus må bra 

temaåret. 

20.000 euro från Svenska Kulturfonden för Positivt föräldraskap erhölls år 2020 -> hela summan 

överfördes till 2021 och av denna summa överförs 8.000 euro till år 2022. 

I enlighet med årsmötets beslut år 2021 var medlemsavgiften 0,65 euro per i skolan inskriven elev. 

ORGANISATION   

Årsmöte   
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Årsmötet hölls 24.4.2021 på hotell Vaakuna i 

Helsingfors. Förbundets temaår Fokus Må bra lanserades och Arcadas prorektor Henrika Frank 

föreläste efter årsmötet med ett tankeväckande inlägg rubricerat:  ”Moralisk närsynthet – varför 

handlar vi inte alltid som vi vill eller som vi vet att skulle vara rätt?”. 

Styrelse    
Förbundet leds av en regionalt representativ styrelse som sammanträdde sex gånger under året.  

Styrelsens sammansättning efter årsmötet i april 2021 var:  

Ordförande: 

Anders Adlercreutz, Kyrkslätt. 

Viceordföranden: 

Jonny Kronqvist, Nykarleby,  

Jenny Snellman, Kyrkslätt 

Ordinarie styrelsemedlemmar: 

Towe Andersson, Raseborg  

Cecilia Ekholm, Mariehamn 

Åse Fagerlund, Helsingfors 
Patrik Flöjt, Jakobstad  

Camilla Hansson, Borgå 

Björn Helsing, Vörå  

Linda Mannila, Pargas 

Anna Stenman, Korsholm  

Anders Vahtola, S:t Karins 

Mikaela Wiik, Esbo 
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Revisorer 
Som ordinarie revisorer verkade CGR revisor Rabbe Nevalainen och CGR revisor Wilhelm Holmberg. 

Utskott och arbetsgrupper 
Arbetsutskott  

Arbetsutskottet bereder styrelsens ärenden och sköter löpande ekonomiska ärenden. 

Arbetsutskottet har under året bestått av ordförande Anders Adlercreutz, viceordförande Jonny 

Kronqvist, viceordförande Jenny Snellman, verksamhetsledare Micaela Romantschuk och ekonom 

Katarina Michelsson.  

Finansutskott 

Finansutskottet ansvarar för att långsiktigt fundera på och kartlägga olika möjligheter för förbundets 

finansiering och föreslå olika modeller för styrelsen. Towe Andersson, Anders Vahtola, Katarina 

Michelsson har suttit i finansutskottet som sammanträtt två gånger.  

Redaktionsråd    

Redaktionsrådet drar upp riktlinjer och strategier för tidningen Hem och Skola. Rådet består av 

ordförande Anders Adlercreutz, tidningens chefredaktör Tommy Pohjola, verksamhetsledaren 

Micaela Romantschuk, förbundets kommunikatör Maarit Westerén och två utomstående redaktörer 

Pamela Friström och Micaela Röman. Rådet sammanträder inför utgivningen av varje tidning. 

Personal  

Sju personer har arbetet på förbundet, fem i Helsingfors och två i Vasa. I Helsingfors arbetade 

verksamhetsledare Micaela Romantschuk, kommunikatör Maarit Westerén, sakkunnig Katarina 

Perander-Norrgård, ekonom Katarina Michelsson och administrativ assistent Tove Lindqvist. På våren 

arbetade projektledare Petra Högnäs och projektplanerare Linda Björkgård inom det STEA-

finansierade projektet Varje förälder. Efter att projektet avslutades fortsatte Petra Högnäs att arbeta 

som sakkunnig på vårt kansli i Vasa. Förbundet en också redaktör som är anställd för att sköta 

förbundets tidning (deltid).  Förbundet anlitar frilansare och externa experter på arvodesbasis. 

Utöver det arbetar flera personer för förbundet på arvodesbasis.   

Medlemskap   
Förbundet är medlem i följande organisationer:    

1. Finland social och hälsa rf 

2. Förbundsarenan rf 

3. NOKO, Kommittén för Hem och Skola-samarbetet i Norden    

4. Lägerskolföreningen rf 

5. Föreningen Pohjola-Norden rf 

6.  Centralförbundet för barnskydd rf 
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M E D L E M S F Ö R T E C K N I N G   2021 
Förbundet Hem och Skolas medlemsföreningar i slutet av år 2021 

276 Hem och Skola-föreningar 

Föreningar på dagis(*) och kombinerade dagis-skolföreningar (#) 

 

SÖDRA FINLANDS LÄN 

 

VÄSTRA NYLAND (29 föreningar) 

Hangö (2 föreningar) 

Centralskolans Hem och Skola rf 

Lappvik Hem och Skola rf 

Ingå (4 föreningar) 

Degerby daghems föräldraförening rf (*) 

Degerby Hem och Skola rf 

Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola rf 

Understödsföreningen för Västankvarn 

lågstadieelever rf 

Lojo (3 föreningar) 

Hem och Skola vid Virkby lågstadium rf 

Solbrinkens Hem och Skola rf (#) 

Virkby Samskolas Vänner rf 

Raseborg (17 föreningar) 

Bromarflandets Hem och Skola rf 

Dalgatans daghems föräldraförening - 

Laaksokadun päiväkodin vanhempainyhdistys 

rf (*) 

Ekenäs gymnasiums Hem och Skola rf 

Elever, Lärare och Föräldrar vid 

Seminarieskolan rf 

Föräldrar för Västerby skola rf 

Hem och Skola vid Billnäs skola rf  

Hem och Skola vid Ekenäs Högstadium rf 

Hem och Skola vid Katarinaskolan rf  

Höjdens Hem och Skola rf 

Karisbygdens Hem och Skola rf 

Langansböle daghems föräldraförening rf 

Pojo kyrkoby Hem och Skola rf 

Snappertuna Hem och Skola rf 

Stödföreningen för Dragsvik daghem rf 

(Skogsgläntans daghem) (*) 

Stödföreningen vid Rasebo daghem rf (*) 

Svartåskolans föräldrar rf  

Österby Hem och Skola rf 

Sjundeå (3 förening) 

Föräldraföreningen för Lilla-Alexis rf (*) 

Garantiföreningen för Sjundeå barnträdgård rf 

Hem och Skola i Sjundeå rf 

MELLANNYLAND (38 föreningar) 

Esbo (17 föreningar) 

Bemböle Hem och Skola rf 

Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan 

rf 

Föräldraföreningen Bergans Daghem rf (*) 

Föräldraföreningen Portängen rf (*) 

Föräldraföreningen vid daghemmet 

Aftonstjärnan rf (*) 

Föräldraföreningen vid Distby daghem rf (*) 

Föräldraföreningen vid Finno daghem rf (*) 

Föräldraföreningen vid Finno skola rf 

Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem 

och förskola rf (*) 

Föräldraföreningen vid Vindängens skola rf 

Garantiföreningen för Mattby svenska eftis rf 

(*) 

Karamalmens Hem och Skola förening rf 

Kungsgårdsföräldraförening rf 

Lagstad skolas föräldraförening rf 

Mattlidens föräldraförening rf 

Smedsby Hem och Skola rf 

Storängens Hem och Skola rf 

Grankulla (2 föreningar) 

Hem och Skola vid Granhultsskolan rf 

Understödsföreningen Hem och Skola i 

Grankulla rf 

Hyvinge (1 förening) 

Hyvinge skolförening rf (#) 

Kervo (1 förening) 

Svenskbacka Hem och Skola rf 

Kyrkslätt (6 föreningar) 

Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt rf 

Föräldraföreningen vid Hommas daghem rf 

Garatiföreningen för Daghemmet Regnbågen 

rf (*) 

Hem och Skola i Bobäck rf 
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Hem och Skola i Karuby Skola rf 

Sjökulla Hem och Skola förening rf 

Nurmijärvi (1 förening) 

Vendla Hem och skola rf 

Träskända (1 förening) 

Träskända daghem vanhempainyhdistys rf 

Tusby (1 förening) 

Hem och Skola i Klemetskog rf 

Vanda (7 föreningar) 

Dickursby Hem och Skola rf 

Föräldraföreningen vid Trollebo daghem i 

Vanda rf (*) 

Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby 

lågstadium rf 

Helsinge Hem och Skola rf 

Hem och Skola vid Mårtensdal skola i Vanda rf 

Håkansböle Hem och Skola rf 

Västersundom skolas Hem och Skola rf 

Vichtis (1 förening) 

Vichtis föräldrar rf (#) 

 

ÖSTRA NYLAND (36 föreningar) 

Borgå (11 föreningar) 

Eklövska Hem och Skola 

Föräldraföreningen Bjurböle daghem rf (*) 

Föräldraföreningen vid daghemmet 

skogsstjärnan rf (*) 

Grännäs Hem och Skola rf 

Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf 

Hem och Skola i Hindhår skola rf 

Hem och Skola i Kullo rf 

Hem och Skola i Sannäs rf 

Hem och Skola i Strömborgska skolan rf 

Kvarnbackens Hem och Skola rf 

Vårberga Hem och Skola rf 

Kotka (1 förening) 

Kymmenedalens föräldraförening rf 

Kouvola (1 förening) 

Föräldraföreningen för Svenska skolan i 

Kuusankoski rf 

Lahtis (1 förening) 

För svenska i Lahtis rf (#) 

Lappträsk (1 förening) 

Kapellby Hem och Skola rf 

Lovisa (9 föreningar) 

Föräldraföreningen Mårran rf 

Föräldraföreningen vid Forsby skola rf  

Isnäs föräldraförening rf 

Generalshagens Hem och Skola rf 

Hembacka daghems föräldraförening rf (*) 

Hem och Skola i Tessjö rf  

Hem och Skola vid Lovisanejdens högstadium 

rf 

Sävträsk Hem och Skola rf  

Tesjoen Tähdet - Tessjö Stjärnor (*) 

Pyttis (1 förening) 

Hem och Skola i Pyttis rf 

Sibbo (11 föreningar) 

Boxby Hem och Skola rf 

Hem och Skola i Kyrkoby rf 

Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf (*) 

Garantiföreningen för Nickby Barnträdgård rf 

(*) 

Hem och Skola i Gumbostrand rf (#) 

Hem och Skola vid Borgby skola rf 

Hem och Skola vid Kungsvägen i Sibbo rf 

Hem och Skola vid Salpar skola rf 

Hem och Skola vid Söderkulla skola rf 

Norra Paipis Hem och Skola rf 

Södra Paipis Hem och Skola rf 

 

HELSINGFORS (40 föreningar) 

Helsingfors (40 föreningar) 

Botby Svenska Skolförening rf 

Brändö ls förening Hem och Skola rf 

Brändö skolförening rf 

Cygnaei Hem och Skola rf 

Daghemmet Elkas föräldraförening rf (*) 

Daghemmet Pärlans föräldraförening rf (*) 

Daghemmet vid Lasse-Maja rf (*) 

DH Malmgård Föräldraförening rf (*) 

Domus föräldraförening rf (*) 

Drumsö Hem och Skola rf 

Föreningen Hem och Skola i Kronohagens 

lågstadieskola rf 

Föreningen Hem och Skola i Tölö rf 

Föräldraföreningen för daghemmet Sparven rf 

(*) 

Föräldraföreningen Lärkan rf 

Föräldraföreningen vid Daghemmet Arbetets 

vänner rf (*) 

Föräldraföreningen vid Daghemmet Axel rf (*) 
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Föräldraföreningen vid daghemmet Brita 

Maria Renlund rf (*) 

Föräldraföreningen vid Daghemmet Fenix rf 

(*) 

Föräldraföreningen vid daghemmet Tärnan rf 

(*) 

Föräldraföreningen vid Haga lågstadieskola rf 

Föräldraföreningen vid Munksnäs 

småbarnsskola (*) 

Programgruppen vid Rudolf Steiner skolan i 

Helsingfors rf (#) 

Haga privata svenska barnträdgårds 

garantiförening rf (*) 

Hem och Skola Degeröskolan rf 

Hem och Skola i Staffansby rf 

Hem och Skola vid daghemmet Sesam rf (*) 

Hem och Skola vid Åshöjdens förskola rf (*) 

Hem och Skola vid Östersundom skola rf 

Kottby Hem och Skola rf 

Kårböle Hem och skola rf 

Minerva Hem och Skola rf 

Munksnäs Svenska Skolförening rf 

Månsas Hem och Skola rf 

Nordsjö Rastis Föräldraförening rf 

Norsens förening Hem och Skola rf 

Piltens föräldraförening (*) 

Smågruppernas Föräldraförening i Zacharias 

Topeliusskolan rf 

Sockenbacka Hem och Skola rf (#) 

Toppans föräldraförening rf 

Åshöjdens Hem och Skola-förening rf  

 

VÄSTRA FINLANDS LÄN 

 

ÅBOLAND (20 föreningar) 

Björneborg (1 förening) 

BSS Hem & Skola rf 

Kimitoön/ Kimito (1 förening) 

Kimitoöns Hem och Skola-förening rf 

Pargas/ Pargas (12 föreningar) 

Bantis föräldraförening rf (*) 

Föreningen Hem och Skola i Iniö rf  

Föreningen Hem och Skola i Skräbböle rf 

Föräldraföreningen för daghemmet Fyrklövern 

(*) 

Föräldraföreningen vid Kirjala daghem rf (*) 

Hem och Skola i Korpo rf  

Hem och Skola i Nagu rf (#) 

Houtskärs Hem och Skola rf 

Kirjala Hem och Skola rf 

Pargas Malms Hem och Skola rf 

Sarlinska Skolans och Pargas Svenska 

gymnasiums föräldraförening rf 

Sunnanberg Hem och Skola rf 

S:t Karins (2 förening) 

Hem och Skola i S:t Karins rf 

Knattebys föräldraförening rf 

Tammerfors (1 förening) 

Hem och Skola i Tammerfors rf 

Tavastehus (1 förening) 

Tavastsvenska föräldraföreningen rf (#) 

Åbo (2 förening) 

Hem och Skola i Åbo rf 

Understödsföreningen för ett svenskspråkigt 

privat daghem i Åbo rf (*) 

 

SÖDRA ÖSTERBOTTEN (56 föreningar) 

Kaskö (1 förening) 

Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola rf 

Kristinestad (3 föreningar) 

Hem och Skola vid Kristinestads 

högstadieskola rf 

Hem och Skola vid Kristinestads skola rf 

Lappfjärd Hem och Skola rf 

Korsholm (14 föreningar) 

Föräldraföreningen för Replot-Björkö skola rf 

Föräldraföreningen vid Iskmo daghem rf (*) 

Föräldraföreningen vid Karperö daghem (*) 

Hankmo daghems föräldraförening rf (*) 

Hem och skola föreningen vid Korsholms 

högstadium rf 

Hem- och Skolaföreningen vid Smedsby-Böle 

skola rf 

Hem och Skola i Helsingby rf 

Hem och Skola vid Kvevlax Lärcenter rf 

Hem & Skola vid Norra Korsholms skola rf  

Petsmo hem och dagis rf (*) 

Replot daghems föräldraförening Redet rf (*) 

Solf Hem & Skola rf 
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Tölby-Vikby Hem och Skola rf 

Vallgrund Hem och Skola rf 

Korsnäs (4 föreningar) 

Föräldraföreningen Tulavippan rf (*) 

Korsnäs Hem och Skola rf 

Molpe Hem och Skola-förening rf 

Taklax Hem och Skola rf 

Malax (9 föreningar) 

Bergö Hem och Skola-förening rf 

Föräldraföreningen vid Bergö daghem rf (*) 

Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf (*) 

Föräldraföreningen vid smultronstället i 

Petalax rf (*) 

Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax rf 

Yttermalax Hem och Skola rf 

Petalax Hem och Skola förening rf 

Solhagens föräldraförening rf (*) 

Övermalax Hem och Skola rf 

Närpes (9 föreningar) 

Föräldraföreningen för Västra Närpes skola rf 

Föräldraföreningen vid Töjby daghem (*) 

Föräldraföreningen vid Yttermark skola rf 

Föräldraföreningen vid Övermark 

lågstadieskola rf 

Hem och Skola-föreningen i Närpes rf 

Mosebacke Hem och Skola rf 

Pjelax Hem och Skola rf 

Pörtom Hem och Skola rf 

Stenbackens Hem och Skola rf 

Vasa (10 föreningar) 

Föräldraföreningen vid Borgaregatans skola rf 

Föräldraföreningen vid Gerby lågstadium rf 

Föräldraföreningen vid Haga skola rf 

Föräldraföreningen vid Kolibridalens daghem 

rf (*) 

Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas 

högstadium rf 

Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas 

lågstadium rf 

Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa 

gymnasium rf 

Strandsvalans daghemsförening rf 

Sundom Hem och Skola rf 

Vikinga Hem och Skola rf 

Vörå (6 föreningar) 

Centrumskolans Hem och Skola rf 

Föreningen Hem och Skola vid Rökiö skola rf 

Föreningen Hem och Skola vid 

Tegengrensskolan rf  

Koskeby Hem och skola rf 

Maxmo kyrkoby hem och skola rf 

Särkimo Hem och skola rf 

 

NORRA ÖSTERBOTTEN (42 föreningar) 

Jakobstad (7 föreningar) 

Gymnasiets Hem och Skola förening rf 

Hem och Skola föreningen Fyren rf 

Jacob´s Kindergarten rf (*) 

Kyrkostrands skolas hem och skolaförening rf 

Lagmans Hem och Skola rf 

Skolföreningen Triolen rf 

Språkbadets föräldraförening rf (#) 

Karleby (6 föreningar) 

Chydenius föräldraförening rf 

Club Villa rf 

Föreningen Öja Hem och Skola rf 

Föräldraföreningen Familjelyan 

rf/Vanhemp.yhd. ry 

Hem och Skola-föreningen Triangeln rf 

Såka Hem och Skola rf 

Kronoby (5 föreningar) 

Centtis Hem och Skolaförening rf 

Hem och Skola föreningen Solstrålen rf 

Kronoby gymnasiums Hem och Skola rf 

Terjärv Hem och Skola rf 

Ådalens Hem och Skola rf 

Larsmo (5 föreningar) 

Bosund Hem och Skola rf 

Hem och Skolaföreningen Linken rf 

Holm Hem och Skola rf 

Näs Hem och Skola rf 

Risö Hem och Skola rf 

Nykarleby (6 föreningar) 

Föreningen Hem och Skola i Nykarleby rf 

Föreningen Hem och Skola vid Munsala 

lågstadium rf 

Föräldraföreningen vid Jeppo skola rf 

Hirvlax Hem och Skola rf 

Normens och Skogsparkens Hem och Skola 

förening rf 

Socklot hem och skola rf 

Pedersöre (12 föreningar) 

Bennäs Hem och Skola rf 

Bäckby Hem och Skola rf 
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EKO Hem och skolaförening rf 

Forsby Hem och Skola rf 

Hem och Skola-föreningen Myran rf 

Kållby-Heimbacka Hem & Skola rf 

Lepplax Hem och Skola-förening rf 

Purmo Hem och Skola rf 

Sundby/Karby Hem och Skola rf 

Sursikbackens Hem och skola förening rf 

Ytteresse Hem och Skola rf 

Överesse Hem och Skola-förening rf (#) 

Uleåborg (1 förening) 

SPSU:s föräldraförening rf  

 

ÅLAND (15 föreningar) 

Eckerö (1 förening) 

Föreningen Hem och Skola vid Eckerö grundskola rf 

Finström (1 föreningar) 

Källbo Hem och Skola rf 

Föglö (1 förening) 

Föreningen Hem och Skola vid Föglö grundskola rf 

Hammarland (1 förening) 

Hem och Skola i Hammarland rf 

Jomala (3 föreningar) 

Föreningen Hem och Skola vid Kyrkby Högstadieskola rf 

Södersunda Hem och Skola rf 

Vikingaåsens Hem och Skola rf 

Kökar (1 förening) 

Föreningen Hem och Skola på Kökar rf 

Lemland (1 förening) 

Hem och Skola i Lemland rf 

Lumparland (1 förening) 

Lumparlands Hem och Skola rf 

Mariehamn (3 föreningar) 

Föreningen Hem och Skola vid Övernäs skola i Mariehamn rf 

Hem och Skola-föreningen i Ytternäs skola rf 

Strandnäs Hem och Skola rf 

Sund (1 förening) 

Hem och Skola i Sund rf (#) 

Vårdö (1 förening) 

Föreningen Hem och Skola vid Vårdö grundskola rf 


