


FÖRÄLDRAMENTOR I SKOLAN

Varför?

• motverka ofrivillig ensamhet bland skolföräldrar

• öka känslan av gemenskap och samhörighet bland skolföräldrar

• erbjuda stöd till skolföräldrar

• Möjliggöra sociala nätverk bland skolföräldrar



MÅLSÄTTNING

• minska familjers känsla av utanförskap och ofrivillig ensamhet

• stärka föräldrarna i rollen som skolföräldrar

• främja gemenskapen bland föräldrarna i skolan

• stärka familjers känsla av välbefinnande och stärka föräldrars känsla 
av agens

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



VEM KAN FÅ EN FÖRÄLDRAMENTOR?

• 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



VEM KAN BLI FÖRÄLDRAMENTOR?

• alla föräldrar som i några år varit skolförälder

• föräldrar som är villiga att dela med sig av sina erfarenheter och ge av 
sin tid



HUR ANMÄLA SIG?

• du som vill bli mentor kan anmäla intresse via Förbundet Hem och 
Skolas hemsida: Hem och Skola – Föräldramentor fram till 29.9.

• alla mentorer får mentorsmaterial och stöd i sin roll som mentorer av 
Christian Joffs och Petra Högnäs på Förbundet Hem och Skola

• du som vill få en mentor kan anmäla intresse via Förbundet Hem och 
Skolas hemsida: Hem och Skola – Föräldramentor fram till 30.10.

• Christian Joffs och Petra Högnäs kontaktar alla intresserade och 
matchar mentorer med adepter

https://www.hemochskola.fi/foralder/foraldramentor/
https://www.hemochskola.fi/foralder/foraldramentor/


ANSVARSFÖRDELNING
Förbundet Hem och Skola Skolan Lokalföreningen Föräldramentorspar

Informerar om programmet Informerar om programmet till 
föräldrar och hela skolans 
personal

Informerar om programmet Förbinder sig genom 
föräldramentorskontrakt

Tar emot anmälningar Talar gott om programmet Erbjuder i samarbete med 
förbundet föreläsningar

Ansvarar själva för att  
mentorsträffarna blir av

Matchar mentor och adept Hjälper till med att hitta 
utrymmen för träffar

Ansvarar för innehållet i varje 
enskild mentorsträff

Håller kontakt med mentorsparen Ordnar evt. traktering (mot 
betalning) i samband med möten 
och träffar

Ordnar mentorsutbildning

Erbjuder mentorshandbok och 
annat material

Sköter all administration kring 
programmet

Håller alla samarbetspartner
informerade om hur programmet 
fortlöper

Erbjuder kurser till skolor och 
föräldrar



HÖSTEN 2022/VÅREN 2023

• 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, genom enkät som skickas till föräldrarna

• ordna fortbildning för skolans personal, 2 tillfällen

• erbjuda kursen Välbefinnande i familjen för föräldrar

• träffa alla lokalföreningars styrelse

• hålla ett styrgruppsmöte

• följa upp mentorsparens träffar



DELTAGARE I PROGRAMMET

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

Representanter med sakkunskap i mentors- och volontärverksamhet samt föräldrafrågor

Finansiär:

• STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral
Programmet pågår fram till våren 2025


