


FÖRÄLDRAMENTOR I SKOLAN

Bakgrund: 

• Många föräldrar upplever att de är ensamma och saknar sociala 
nätverk. 

• Föräldrar i Finland ställer höga krav på sig själva och hör till de mest 
utmattade i internationell jämförelse.



MÅLSÄTTNING

• minska familjers känsla av utanförskap och ofrivillig ensamhet

• stärka föräldrarna i rollen som skolföräldrar

• främja gemenskapen bland föräldrarna i skolan

• stärka familjers välbefinnande och stärka föräldrars känsla av agens

Eleverna känner sig trygga och trivs i skolan; främjar deras lärande.



FÖR VEM ?

• föräldrar till barn åk 1 och 7

• nyinflyttade

• föräldrar till barn med särskilda behov eller andra utmaningar

• den som annars önskar få stöd i rollen som skolförälder



VERKSAMHETSFORMER

• utbilda föräldramentorer som kan vara ett stöd för nya föräldrar

• erbjuda föräldrar möjlighet att få en mentor, antingen i par eller i 
smågrupp

• ordna tematräffar som handlar om hur föräldrar kan stödja sitt barns 
lärande och skolgång

• erbjuda skolpersonal utbildning i betydelsen av gemenskap mellan 
föräldrar på skolnivå

• inspirera till aktiviteter i skolan som främjar gemenskapen bland föräldrar

• skapa möjlighet för pilotskolornas föräldrar och föräldraföreningar att 
skapa nätverk och erbjuda kamratstöd åt varandra



HÖSTEN 2022

• rekrytera och utbilda föräldramentorer

• erbjuda föräldrar en föräldramentor, i par eller smågrupp

• kartlägga hur föräldrar till barn i åk 1 och åk 7 ser på sitt eget 
välbefinnande, delaktighet i skolgemenskapen och kunskap att stödja 
sitt barns skolgång

• ordna fortbildning för skolans personal, Familjevänlig skola, 2 tillfällen

• fungera som bollplank och stöd för föreningarna – vi presenterar 
programmet på höstens första styrelsemöte

• erbjuda kursen Välbefinnande i familjen för föräldrar => våren 2023



DELTAGARE

Pilotskolor och föreningar:

• Korsholms högstadium, Sarlinska skolan, Smedsby-Böle skola, S:t Karins svenska 
skola, Åshöjdens grundskola

Samarbetspartner:

• Barnavårdsföreningen i Finland, Helsingforsmissionen, Förbundsarenan,
Mieli – Psykisk hälsa Finland, CLL- Åbo Akademi

Finansiär:

• STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral


