
    

Med vår 
kompass håller 

vi stadig kurs

    



På Förbundet Hem och Skola engagerar vi oss…

…för barn och föräldrar och knyter därför samman 

familjer, daghem och skolor. Vårt arbete bidrar till 

att skapa en unik gemenskap som hjälper barnen att 

känna sig trygga och glada.

Det är ett uppdrag som kräver ansvar i både vårt 

dagliga arbete och i vår långsiktiga strategi. Och 

med hjälp av vår kompass kan vi hela tiden fokusera 

rätt och använda våra resurser på bästa sätt.



    

Alla barn ska få trivas och må bra

När våra barn är ivriga att starta sin dag kan vi 

känna hoppfullhet inför framtiden. 

Men allt hänger på oss vuxna. 

Det är vi som måste skapa förutsättningarna för 

barnens trygghet och glädje. Tillsammans lyckas 

vi skapa en stark samhörighet.

På Hem och Skola jobbar vi för den gemenskapen 

— den vinner både barn och vuxna på. För visst är 

det så att vi alla mår bra i en trygg gemenskap?

Förbundet Hem och Skola 
Vi jobbar för fler glada barn.



    

Vad vi vill åstadkomma

Nyckelorden som styr oss är: dialog, 

delaktighet, engagemang, samarbete, 
tillit och respekt.

Vi ser oss själva som en brobyggare. Det 

betyder att vi i första hand jobbar med 

föräldrar och lärare, men också med 

tjänstemän och politiker.



    

Familjerna

Vi hjälper familjerna genom att:

Föräldrar har fullt upp från morgon till kväll. 

Dessutom är deras frågor och orosmoment 

många. Vår roll är att både vara ett stöd i 

familjens vardag och dessutom göra 

föräldrarnas röst hörd.

● ge föräldrar kunskap om hur de kan stödja sitt barn

● hjälpa föräldrar som upplever utmaningar på daghemmet eller i skolan

● lyfta fram angelägna familjefrågor och erbjuda de vuxna ett stöd i deras 
föräldraskap

● fungera som språkrör och därmed positivt påverka barnens vardag

● betona dialogens viktiga roll för att skapa ett gott samarbete mellan 
föräldrar och lärare

● vara en samlande kraft och tillsammans bli starkare i påverkansarbetet 
för att utveckla verksamheten på daghem och i skolor

● arbeta för insyn i verksamheten och säkra att föräldrarnas röst hörs 
och beaktas

● bygga samhörighet mellan familjer



Våra 
medlemsföreningar

De lokala Hem och Skola-föreningarna är 

medlemmar i Förbundet Hem och Skola. 

Föreningarna med sina engagerade föräldrar 

har en mycket viktig roll. I en löpande dialog 

lär vi oss av föreningarna och de lär sig av oss.

Vi hjälper våra 
medlemsföreningar genom att:

● stärka samhörigheten mellan föreningarna och 

mellan föräldrar, lärare och barn

● stödja den lokala verksamheten och erbjuda 

arbetsmodeller, verktyg och tips som 

underlättar föreningens arbete



Lärare och rektorer

Sedan Förbundet Hem och Skola grundades 1969 

har dialogen med lärare och rektorer varit en av 

hörnstenarna i vår verksamhet.

Tillsammans med daghems- 
och skolpersonalen 
arbetar vi för:

● ett konstruktivt samarbete mellan föräldrarna 

och personalen 

● att i frågor som gäller småbarnspedagogik, 

skola och undervisning lyfta fram och föra 

föräldrarnas talan i samhällsdebatten



Förbundet Hem och Skola jobbar för att barn ska 

må bra. Vi, samt föräldrar och lärare, engagerar 

oss för att alla barn ska få känna trygghet och 

glädje i sin vardag.

Vi arbetar för barnen genom att:

● ge bättre förutsättningar för alla barn att trivas 

och må bra

● öka tryggheten bland barnen genom en stark 

gemenskap hos alla föräldrar

● bidra till att barndomsåren känns roliga och 

meningsfulla

Barnen



    
En gemenskap 

för livet

Poängen med ovanstående ambitioner är att vi 

vill stärka gemenskapen. Barn som trivs får en 

god start på sin lärstig. Och känslan av 

gemenskap och trevliga skolminnen är den 

bästa vägkost vi vuxna kan ge barnen inför 

deras fortsatta resa genom livet.



Förbundet och 
samhället

Barn och familjer 
som mår bra utgör grunden 
i varje välmående samhälle.

Utöver våra samarbeten med daghem, 

skolor och föräldrar är Förbundet Hem och 

Skola också ett språkrör i skol- och 

utbildningsfrågor. Vi för en dialog med 

beslutsfattare och vi lyfter oförtröttligt 

fram vår grundtes:



    

Hur vi handskas med våra pengar

1. Förbundet Hem och Skolas arbete är beroende av extern finansiering. 

Basfinansieringen är grunden som vi står på och som säkrar vår 

kärnverksamhet. Därför använder vi förbundets begränsade resurser så 

ändamålsenligt som möjligt.

2. Vi är öppna för nya samarbeten och finansiärer så länge det inte påverkar 

vår integritet.

3. Uppföljning och utvärdering är avgörande för att vi ska hålla en balans 

mellan kostnader och resultat.

4. Vid behov ansöker vi om tilläggsfinansiering för klart avgränsat projekt som 

vi bedömer att stöder förbundets verksamhetsidé. De modeller och insikter 

som projekten leder till ska senare kunna användas i vår ordinarie 

verksamhet. 


