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ÅRSBERÄTTELSE 2022 

Allmän översikt 
I april blev vi valda till årets förbund i Svenskfinland. En av motiveringarna lydde att vi är föregångare 

när det gäller att lyfta fram vårt budskap. Det var glädjande att just det lyftes fram i motiveringen 

eftersom vi under de senaste åren varit rätt högljudda i frågor om barns och ungas rättigheter.Dessa 

har blivit rätt bortglömda  under och på grund av pandemin.  

Vi är måna om att vara tydliga och stringenta i vår kommunikation. Vi tog därför fram ett tonläge 

som ska hjälpa oss att vara  tydliga, inkluderande och modiga i vår kommunikation, både i tal och i 

skrift. Vårt arbete med vår strategi blev också färdigt under året och resulterade i ett dokument som 

vi kallar vår Kompass. Konklusionen i denna kompass är att vi, tillsammans med alla våra 

medlemsföreningar, ska jobba för fler glada barn.  

På vårt årsmöte avgick vår ordförande Anders Adlercreutz efter sex år vid rodret, vilket är den 

maximala tiden man kan sitta som ordförande i vårt förbund. Nora Grotenfelt efterträdde honom. 

Hon har under flera år varit aktiv  i Hem och Skola-föreningarna i sina egna barns skolor, Cygnaeus 

skola och Norsen i Helsingfors. 

I januari kunde vi starta vårt projekt Föräldramentor i skolan tack vare besked om en treårig 

projektfinansiering från STEA. Det gjorde att vi kunde bibehålla vårt kansli i Vasa med två anställda.  

Det har visat sig vara mycket lyckat att ha en fast adress också uppe i Österbotten där vi har väldigt 

många föreningar. Vi har märkt att en fysisk närvaro ger ett tilläggsvärde trots att vi lever i en digital 

värld. 

I december bad vi våra medlemmar utvärdera hur de tycker att vi klarat oss som deras 
moderorganisation. Med medeltalet 4,4 av 5 möjliga känner vi att vi har ett starkt stöd hos våra 
medlemmar och ser med tillförsikt framåt också om vi just nu lever i oroliga tider.  

 

Förbundets medlemmar 
Vid årets slut hörde 277 medlemsföreningar till förbundet.  

De här föreningarna blev medlemmar i förbundet: 

• Kimo Hem och Skola rf, Vörå 

• Rödskogs föräldraförening rf, Esbo 

• Föräldraföreningen vid Daghemmet Porth Arthur, Åbo 

• Optima Hem och Skola rf, Jakobstad 

• Hem&Skola Ödkarby rf, Saltvik, Åland 

De här föreningarna  avgick: 

• Bemböle Hem och Skola rf, skolan har stängt 

• Träskända daghem föräldraförening rf 

• Föräldraförening Familjelyan rf 

• Bergans föräldraförening rf, daghemmet har stängt  
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TYNGDPUNKTER 2022 

Välbefinnande #fokusmåbra 
Efter att under2021 satsat stort på temat välbefinnande, #fokusmåbra, blev temaområdet som 

planerat en mera integrerad del av vår verksamhet. I slutet av  2021 publicerade vi en 

adventskalender som tog avstamp i de 24 karaktärsstyrkorna. Kalendern togs så bra emot att vi i  år 

fortsatte på samma tema. I år var kalendern fylld med tips för hur man med hjälp av positiv psykologi 

kan skapa större välbefinnande i familjen.  

I början av läsåret publicerade vi psykolog Martin Westerlings fem tips till föräldrar om hur man kan 

stödja sitt barns välbefinnande. Vi publicerade tipsen både i vår tidning, i våra sociala medier och  på 

webben.  

I vår podcast Vårdnadshavarens förklaring ställde redaktören Kike Bertell frågan: Varför mår flickor 

sämst?  Som gäster i studion hade vi psykiater Kristian Wahlbeck, psykolog Martin Westerling och vår 

egen sakkunniga Katarina Perander. Temat fick också synlighet medialt, både i radio och tidningar då 

förbundets verksamhetsledare Micaela Romantschuk intervjuades. En online föreläsning med 

professor Mirjam Kalland tog upp temat hopp och lockade flera hundra deltagare. 

Föräldraföreningar som en jämbördig samarbetspart med skola och daghem 

Vår andra tyngdpunkt har haft fokus på att ge våra medlemsföreningar stöd i att vara en naturlig och 

jämbördig samarbetspart till skolorna och daghemmen. Detta arbete syns både under avsnittet 

Medlemsverksamhet och Utbildning för pedagoger.  

KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE 
Föräldrabarometern för andra stadiet 

Föräldrabarometern görs tillsammans med Suomen Vanhempainliitto. I år var målgruppen för 

föräldrabarometern föräldrar vars barn går på andra stadiet. Enkäten skickades ut i november och 

svarstiden gick ut den 18.12.2022. Sammanlagt 7168 föräldrar svarade på enkäten. Av dem som 

svarat hade 8% barn i en svenskspråkig skola. Resultaten publiceras i april 2023. 

Programmet Föräldramentor i skolan  
Våren 2022 startade programmet Föräldramentor i skolan.  Programmet finansieras med 

projektmedel från STEA under åren 2022 – 2025. Två personer jobbar heltid med programmet på 

vårt kansli i Vasa.  

 

Verksamheten inom programmet Föräldramentor i skolan kompletterar 

föräldraföreningsverksamheten och har ett starkare fokus på föräldrarna. Målet är att öka föräldrars 

känsla av sammanhang och meningsfullhet genom att göra saker tillsammans. Gemenskap bland 

föräldrar kan fungera som stöd i föräldraskapet, vilket ökar hela familjens välbefinnande och främjar 

barnens lärande.  

  

Målsättningen med programmet är att: 

1. Minska familjers känsla av utanförskap och ofrivillig ensamhet 

2. Stärka föräldrarna i rollen som skolföräldrar 

3. Främja gemenskapen bland föräldrarna i skola 
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4. Stärka familjers välbefinnande och stärka föräldrars känsla av agens. 

  

 

Programmet startade med i med fem skolor och föräldraföreningarna vid skolorna. Korsholms 

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

Karins skola och föräldraförening beslöt att hoppa av programmet på grund av tidsbrist.  

  

Processen med programmet startade med ett styrgruppsmöte med rektorerna och programmets 

övriga samarbetsparter. Styrgruppen består av rektorer och representanter från 

Barnavårdsföreningen i Finland, Helsingforsmissionen, Förbundsarenan, Mieli – Psykisk hälsa Finland, 

CLL-Åbo Akademi.  

 

Vi har också haft planeringsmöten med de deltagande Hem och Skola- för att utforma programmet 

enligt deras behov. De två personerna på kansliet i Vasa håller en kontinuerlig kontakt med samtliga 

deltagare i programmet. 

 

Mentorerna, adepterna och mentorsparen har  kommit i gång med sina träffar och också fått 

utbildning. Arbetet fortsätter med nya fortsatta uppsatta målsättningar för rekrytering av mentorer 

och adepter samt utveckling av programmet våren 2023. 

 

Välbefinnande i familjen 
Inom ramen för projektet ordnades kursen Välbefinnande i familjen som en online-

kurs. Kurshelheten består av åtta kurskvällar och ger föräldrar till barn i grundskolan 

verktyg för vardagslivet.   

 

Projekt: Familjevänlig skola/Familjevänligt daghem   
Vi ansökte om en treårig finansiering av projektet Familjevänlig skola/Familjevänligt daghem från 
Brita Maria Renlunds stiftelse, men vi fick avslag. Därför valde vi att genomföra projektet i mindre 
skala och med mindre kostnader. Vi skrev istället en handbok för Familjevänlig skola och en för 
Familjevänligt daghem som publicerades i augusti. Med handboken som bas kommer vi ordna online-
fortbildningar för personal inom skolan och småbarnspedagogiken. På vår webb samlas praktiska tips 
och verktyg som skolorna/daghemmen kan använda för att skapa ett gott och fungerande samarbete 
med hemmen. 
 

Processutbildning för skolor och daghem: Välbefinnande som ledord 
Tillsammans med Åse Fagerlund har vi inom ramen för Ålands högskolas fortbildningsprogram 
utbildat och handlett både skolor och daghem som velat skapa egna handlingsplaner för 
välbefinnande i sina skolor och daghem. Utbildningen är en så kallad processutbildning där teori 
varvas med eget arbete. Skolorna och daghemmen som deltar i utbildningen presenterar sina planer i 
januari 2023. 
 

INFORMATION och KOMMUNIKATION 

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.  
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Tommy Pohjola var redaktör för årets två första tidningar 1/2022 och 2/2022. Våren 2022 tog vår 

kommunikatör Charlotta Svenskberg över som redaktör och jobbade med tidningarna 3/2022 och 

4/2022.  

 

I tidningens redaktionsråd sitter redaktör Charlotta Svenskberg, Sonja Finholm (från hösten), Micaela 

Röman, Christoffer Herberts (från hösten), ordförande Nora Grotenfelt, verksamhetsledare Micaela 

Romantschuk och sakkunniga Katarina Perander. Redaktionsrådet planerar tillsammans tidningens 

innehåll. 

Nyhetsbrev   
Vi skickar ett nyhetsbrev till hela föreningarnas styrelser två gånger per termin där vi tar upp aktuell 

information. Hösten 2022 utvecklade vi formatet på nyhetsbreven. Vi använder numera Mailchimp 

för våra nyhetsbrev. Utomstående kan också välj att prenumerera på nyhetsbreven; formuläret finns 

på vår webb. Vid behov skickar vi också e-post till föreningarna.   

 

Information till skolor och daghem  
Skolornas och daghemmens pedagoger är viktiga målgrupper i vår kommunikation. Syftet med 

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

lyfter fram 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 breven till rektorerna och 

daghemsföreståndarna, skickar vi e-post i andra relevanta frågor som riktar sig till rektorer och 

pedagoger.   

Webben och sociala medier  
På vår webb www.hemochskola.fi finns vår verksamhet beskriven och vårt material samlat. Under 

hösten lät vi Site Logic uppdatera utseendet och funktionerna en aning för att få webben mera 

dynamisk och levande. 

Facebook, Instagram och Twitter är viktiga kanaler för att sprida vår information. Vi har 3 734 följare 

på Facebook, 1547 på Instagram och 705 på Twitter. För att få större spridning på våra inlägg har vi 

då och då marknadsfört dem.  Antalet följare på Instagram har vuxit mest, från 1 300 till 1 547. 

Twitter använder vi i första hand för att nå redaktörer och medier. Där delar vi tidningsartiklar, 

blogginlägg, poddar, nyheter och annat relevant. 

Hem och Skola poddar  
Under 2022 publicerade vi tre avsnitt i podden ”Vårdnadshavarens förklaring”  

Teman 2022:  

 - Hur ger man barn och unga hopp? - Hur ser rasismen ut i skolan?  

 - Varför mår flickor sämst?  

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

sakkunniga Katarina Perander har fungerat som studiovärdar och diskuterat frågeställningen 

tillsammans med inbjudna gäster. Podden 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.  
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Intressebevakning 
En viktig del av vårt arbete är att på olika arenor föra föräldrars, familjernas, barnens  och de ungas 
talan. År 2022 handlade det främst om de ungas välbefinnande. Förbundets verksamhetsledare har 
blivit intervjuad både i radio, tv och olika tidningar i frågor som berört allt från coronorelaterade 
skolfrågor till oroväckande skolfrånvaro och mobbning. Verksamhetsledaren har också suttit med i 
olika paneldiskussioner bland annat på Rektorsdagarna och FSL paneldiskussion om Framtidens 
skola. En annan form av intressebevakning sker i olika arbetsgrupper. Vi har haft en representant i 
forumet Oikeus oppia och En trygg lärmiljö. 

Flera av förbundets anställda och förtroendevalda medverkar i olika arbetsgrupper och i olika 
sammanhang där de kan lyft upp frågor och värden som berör vår verksamhet och vårt syfte. 

 

MEDLEMSVERKSAMHET OCH STÖD TILL MEDLEMSFÖRENINGAR   
Vår största och viktigaste målgrupp är våra medlemsföreningar. Vi erbjuder föreningarna ett 
mångsidigt stöd som inbegriper allt från stöd i form av olika förmåner till rådgivning i olika format. 
 

Hem och Skola-träffar 
Vi har genomfört sammanlagt sju Hem och Skola-träffar. En träff ordnades online. Temat för 
träffarna var att diskutera på vilket sätt föreningarna kunde utveckla samarbetet med daghemmen 
och skolorna och tillsammans bidra till att föräldrarna och föräldraföreningar ses som viktiga och 
värdefulla samarbetsparter.  Trots att antalet deltagare inte var så stort på någon av träffarna 
(varierade mellan 3-27 deltagare) var responsen vi fick mycket god. Medeltalet på träffarna i 
utvärderingen var 4,7/5 och kommentarerna mycket positiva. 
 

”Super trevligt att detta tillfälle ordnades. Det är guldvärt att ni från förbundet kommer ut till oss 
lokala föreningar och öppnar diskussion om olika ämnen. Önskar flera konkreta träffar. Tack till er!” 

 
”Fick mycket ny information och mötet var uppbyggt på ett bra och effektivt sätt. Alla blev hörda, det 

var "rento meininki" fast det var viktiga saker som berättades, togs upp    ” 

 
”Upplägget var toppen! Fint att man fick diskutera lite!” 

 
”Jag fick flera nya idéer, det var öppen diskussion och passligt med fakta!” 

 
”Tycker det är bra att föreningsaktiva får träffas och prata. Borde ha funnits ännu mera tid för att 

prata fritt.” 
 

Föreläsningar för medlemsföreningar  
En uppskattad förmån vi erbjuder våra medlemmar är en föreläsning per år per förening, på plats 

eller online.. Under pandemiåren gick antalet föreläsningar ned men efterfrågan har ökat en aning 

och i år kunde vi ordna 53 föreläsningar med totalt 850 deltagare. Av dessa föreläsningar hölls 16 

föreläsningar på distans. Den mest efterfrågade föreläsning var Föräldraskap i digital tid med Anna 

Henning.   

Föreläsarna och teman år 2022: 
Förbundet Hem och Skola har under året anlitat följande föreläsare för att hålla föreläsningar för 
föräldrarna i medlemsföreningarna: 
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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  
Positivt föräldraskap   Åse Fagerlund 
Skolmat på agendan    Björn Helsing  
Föräldraskap i digital tid    Anna Henning  
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  
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  
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 

 

Träffpunkt föräldrar – kamratstöd för föräldrar  

Under 2021 utvecklades och piloterades ett nytt koncept kallat ”Träffpunkt föräldrar” som vi tagit 
fram i samarbete med Folkhälsans förbund. År 2022 ordnade vi två utbildningstillfällen online för att 
handleda våra medlemsföreningar i konceptet. Materialet finns tillgängligt på vår hemsida.  
 
Teman som finns att tillgå: 
 
1. Att stöda barnens vänskapsrelationer 
2. Digitalt spelande i barns och ungas vardag 
3. Förbättra samspelet med din tonåring  
4. Hur stödja din ungdoms studievanor 
1. Natur och rörelse -kraftkälla i vardagen (daghem) 

 

Ordförandegrupp på Facebook 
Ordförandegruppen på Facebook med 153 medlemmar har fungerat bra som kommunikationskanal 

både mellan förningarna och mellan förbundet och föreningarna. I kanalen ställer föreningarna 

direkta frågor till varandra och vi som förbund kan göra det samma men också snabbt nå ut med 

information. 

Online föreningsfikan 

Målsättningen var att under året ordna tre föreningsfikan. På grund av lågt deltagarantal 

genomförde vi endast ett Fokus Må bra fika för föreningar där Camilla Forsberg, ordförande för Hem 

och Skola vid Norra Korsholms skola, berättade hur föreningen under året som gått lyckats engagera 

många föräldrar i sin verksamhet genom att tänka nytt och satsa på delaktighet.  Diskussionen 

handlade bland annat om hur föreningen samverkar med skolans personal och hur man i föreningen 

förverkligar målsättningar i verksamhetsplanen till aktiviteter som skapar delaktighet bland 

föräldrarna. 
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Fokus må bra föreläsning  

Som en del av vår Fokus Må Bra satsning ordnade vi en föreläsning med Mirjam Kalland. Mirjam 

Kalland är professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet och ordförande för 

Mannerheims barnskyddsförbund. Hennes rubrik var Hur stödja barns och ungas framtidshopp under 

tider av osäkerhet. Föreläsningen väckte stort intresse och vi hade 300 anmälda. 

Informationsmaterial 
Vi upprätthåller en materialbank som riktar sig både till föräldrar och pedagoger. Materialet kan 

beställas avgiftsfritt av våra medlemmar. På grund av den stora tillströmningen av ukrainska 

flyktingar lät vi översätta två material; Skolan börjar- Välkommen!  och Dagis börjar-Välkommen! till 

ukrainska. Flera av materialen finns på många olika språk. 

MÄSSOR OCH INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Stafettkarnevalen 
Vi deltog  med ett Hem och Skola-tält på Stafettkarnevalen. Tältet besöktes av många föräldrar och 

lärare. På lördagen uppträdde Marco Bjurström tillsammans med en grupp dansare från dansskolan 

Step up School vid vårt tält. Dansen var specialbeställd för den nationella Hem och Skola-dagen och 

fick sitt uruppförande på Stafettkarnevalen.  

LÄRARUTBILDNING 
I januari föreläste Katarina för studenter vid Helsingfors universitet. Alla föreläsningar hölls online. 
Målgruppen var flerformsstudenter i småbarnspedagogik, dvs sådana som avlägger 
behörighetsexamen vid sidan av sitt jobb, blivande småbarnspedagoger, klasslärare (andra årets), 
klasslärare (fjärde årets) och ämneslärare vid HU i en gemensam föreläsning + gruppövningar för alla 
grupper skilt. Studenterna var som vanligt intresserade och hade många fina tankar. Föreläsningarna 
och övningarna uppskattas verkligen av dem. I mars föreläste Katarina vid Åbo Akademi för tredje 
årets blivande småbarnspedagoger, i april för andra årets blivande småbarnspedagoger och i början 
april för blivande ämneslärare vid ÅA. Vårens sista föreläsning för blivande småbarnspedagoger hölls 
i slutet av april vid Åbo Akademi. På hösten fortsatte föreläsningarna för blivande socionomer vid 
Arcada och Novia (Åbo) och för blivande klasslärare och internationella lärarstudenter vid Åbo 
Akademi i Vasa. Den sista föreläsningen för Novia blev dessvärre inhiberad. Sammanlagt deltog 274 
studenter i föreläsningarna 2022. 

 

Fortbildning för pedagoger 
Katarina höll en keynote-föreläsning och en workshop på Vägledardagarna i Mariehamn i maj om att 

stödja övergången till tredje stadiet tillsammans med föräldrarna. Cirka 100 deltog i seminariet. 

 

Hållbar kommunikation 

I Vasa har vi 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 att får en mer positiv upplevelse av kommunikationen med skolorna 

samt en tydligare bild av det som händer i skolan. Kommunikationsmentorer har utbildats i de 

svenskspråkiga kommunerna i Österbotten. Projektet avslutades under våren 2022 och de skolor 

som deltagit presenterade sina modeller. 
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SAMARBETE   

Nationellt samarbete  
Hem och Skola-dagen 30.9 
Efter att många skolor 2021 inte alls ordnade någon Hem och Skola-dag på grund av pandemin var 

det igen möjligt att bjuda in föräldrar och andra närstående till skolan under den nationella Hem och 

Skola-dagen, som vid det här laget har blivit en tradition i många skolor. Glädjande var att antalet 

svenskspråkiga skolor som anmält sig till dagen uppgick till 130, vilket är ungefär lika många som före 

pandemin. Dessvärre har antalet finskspråkiga skolor som firar dagen inte återgått till samma nivå 

som innan pandemin. 

I år kunde vi förutom det redan etablerade materialpaketet erbjuda skolorna musik och koreografi till 

en Hem och Skola-dans specialgjord för dagen av dansaren och koreografen Marco Bjurström. Idén 

var att dansen skulle dansas i skolorna av såväl föräldrar, elever som lärare. Detta förverkligades 

också och på sociala medier kunde man se både unga och lite äldre dansa till låten Life so nice.  

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken 
I september (8.9) var vi med och ordnade den första nationella online föräldrakvällen för föräldrar till 

barn inom småbarnspedagogiken tillsammans med Utbildningsstyrelsen, Suomen Vanhempainliitto, 

Kommunförbundet och OAJ. Under kvällen diskuterades samarbetet mellan hemmet och 

småbarnspedagogiken och vilken betydelse småbarnspedagogiken har för barnet och familjen. 

Tillfället lockade ca 1200 deltagare.  

Bokpaket för skolor och lägerskolstipendier   
I samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd delade vi ut både bokpaket och 

lägerskolstipendier. 

Böcker för åk 7-9 

Klassuppsättningar av böcker erbjöds modersmålslärarna i åk 7-9. Allt som allt sökte 53 st 

modersmålslärare i åk 7-9 om bokpaket för sin skola. Den mest önskade boken var Röd zon av 

Magnus Nordin.  

Titlar och författare: 

Himlabrand, Moa Backe Åstot  

Skärmhjärnan junior, Anders Hansen   

En ung naturälskares dagbok, Dara Mc Anulty   

Kaamos- en andra chans, Wilma Möller   

Röd zon, Magnus Nordin  

101 brev: Skrivna av unga till Emerich Roth   

Samma skrot och korn, Pär Sahlin  

Norrsken i skallen, Minna Lindeberg  

Gömstället, Pam Strömberg  

Vi ska ju bara cykla förbi, Ellen Strömberg t  

Bokpaket för gymnasiet  

Ett rekordstort antal gymnasier ansökte om bokpaket, 32 st. Den mest önskade boken var "Bländad 

av död och kärlek - 130 år av finlandssvensk poesi".  
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Titlar och författare: 

"Bländad av död och kärlek - 130 år av finlandssvensk poesi" 

Vem har sagt något om kärlek? Elaf Ali  

Losing big or losing everyting Niclas Christoffer   

Nära till natten Karin Collins  

Hem Karin Erlandsson  

Vi var alla lögnare E. Lockhart  

Tim: Biografi om Avicii Måns Mosesson  

Inne i spegelsalen Liv Strömqvist  

Skugga och svalka Quynh Tran  

Nya namn Elin Willows  

Bokpaket för åk 5 

Hösten 2022 var åk 5 i tur att få ansöka om bokpaket. Vi fick 220 ansökningar av vilka 218 beviljades. 

Titlar och författare: 

Bilskelettet av Hanna Lundström  

Hundra dagar hemma av Matilda Gyllenberg 

Alla mina katastrofer av Karin Filén 

Adjutantens hemlighet av Sebastian Nyberg 

Skärmhjärnan junior av Anders Hansen och Mats Wänblad 

Nattkorpen av Johan Rundberg 

Extrem överlevnad -berättelser ur verkligheten av David LongKepler  

Inbjudan av Timo Parvela och Björn Sortland 

Gamers: Level 1 Dubbelspel av Andreas Palmaer 

En äkta ljugis av Ingrid Olsson 

 

Stipendier för lägerskolor/studieresor/startläger 

Av sammanlagt 139 ansökningar för lägerskolor och studieresor beviljades 130 .  

På grund av många, stora ansökningar och det osäkrare världsekonomiska läget sänktes de beviljade 

summorna jämfört med tidigare år av stiftelsens styrelse. För grundskolan sänktes bidraget från 25 

till 20 euro per deltagande elev. För gymnasiernas utrikesresor sänktes summan från 80 till 70 euro 

per deltagande elev. 

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 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. Under 2022 har fokuset legat 

på att sprida information om verksamheten och rekrytera nya seniorer till skolorna och daghemmen 

då flera slutat under pandemin. 

 



 

 

 
12 

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   
Vi var med i kampanjerna En nykter jul och Nykter solklart. Syftet med kampanjen ”En nykter jul” är 

att 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. Kampanjerna genomförs med liten budget och de organisationer som är med delar 

information via sina kommunikationskanaler. 

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 2022 har fortsatt 
med utmaningarna med ensamhet och ostracism bland barn och unga. Nätverket har samarbetat 
med forskarna Niina Junttila och Brita Somerkoski och med Helsingforsmissionen. 

 

Utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom 
småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen 
Micaela Romantschuk representerade förbundet i forumet som sammankallats för att under denna 

regeringsperiod i samarbete med ministeriet utveckla och säkra kvaliteten inom 
småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i enlighet med riktlinjerna i 
regeringsprogrammet för Marins regering. Målet är att minska och förebygga skillnader i inlärning 
samt att stärka stödet för lärandet. Arbetet utmynnande i publikationen Mot jämlik och högklassig 
närservice och närskola med förslag till åtgärder för nästa regering och regeringsperiod. 

 

Kvalitetskriterier för antimobbningsprogram 
Micaela Romantschuk var med i en arbetsgrupp vid Nationella centret för utbildningsutvärdering 

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

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

effektiviteten av metoder mot mobbning som används i våra skolor. Sju metoder utvärderades: ett 

övergripande åtgärdsprogram mot mobbning, förebyggande metoder som betonar elevernas 

delaktighet och aktiva aktörskap, metoder för att utreda mobbningssituationer samt en metod som 

fokuserar på att lösa långvariga mobbningssituationer. Gemensamt för alla sju program var att 

föräldrar involverades i mycket ringa grad i arbetet mot mobbning. 

En bro till framtiden 
Yrkeshögskolan Novia har sedan 2019 drivit projektet En bro till framtiden - Förebyggande barnskydd 

och utvecklat barn- och ungdomsarbete. Projektet vill beskriva och stärka det förebyggande 

barnskyddet. Projektet tar avstamp i barnens rättigheter och FN:s barnkonvention. Projektet är 

indelat i olika helheter som syftar till att öka kunskap om förebyggande barnskydd, utveckla 



 

 

 
13 

arbetsmetoder som kan användas inom det förebyggande barnskyddet och sätta fokus på utsatta 

barn. Därtill ingår i projektet en helhet som riktar sig till flyktingar och immigranter, specifikt familjer 

och barn, genom att stöda integrering. Petra Högnäs är medlem i projektets styrgrupp. 

 

Övrigt samarbete   
NoKo-Nordiskt samarbete  
Styrgruppen för det nordiska nätverket höll ett onlinemöte i mars. 
Konferensen som på grund av coronan skjutits upp i flera år kunde äntligen genomföras. 
Dagarna 16 -18.9 hölls konferens i Hveragerði på Island med temat ”Samarbete mellan 
föräldrar och skolan – ett nordiskt perspektiv”. I konferensen deltog 55 personer från alla 
nordiska länder.  

 
Kristín Jónsdóttir, docent i pedagogik, lyfte i sin föreläsning fram forskning om samarbete 
mellan hem och skola och diskuterade vad som påverkar föräldrars inställning till skolan.  
Margrét Jónsdóttir, chef på Planet Youth,  föreläste om den s.k. Islandsmodellen. Den 
isländska modellen skapades ursprungligen som en förebyggande metod för att hålla unga 
borta från droger. I dag används metoden, som även under lång tid samlat en stor mängd 
data om de ungas mående, även för att förebygga annat, som t.ex. psykisk ohälsa.  
Deltagarna kunde även delta i fyra workshopar som alla tangerade samarbete hem och skola 

och gav konkreta verktyg att jobba vidare med.   

 

Sedan i mars administrerar Petra Högnäs det nordiska föräldrasamarbetet inom NoKo. 

Nordiskt nätverk inom småbarnspedagogiken 
Det nordiska nätverket inom småbarnspedagogik träffades en gång on-line  under året. Värd för 
träffen var den norska föräldraorganisationen FUB- Foreldreutvalget for barnehager. Syftet med 
nätverket är att utbyta erfarenheter och kunskap.  
 

EKONOMI 
Under år 2022 erhöll förbundet statsunderstöd från STEA (Social- och hälsoorganisationernas 

understödscentral) och Ålands Landskapsregering. Från STEA erhöll förbundet 312.526 euro för 

ordinarie verksamhet. Från STEA erhöll förbundet 106.500 euro för projektet Föräldramentor (det 3- 

åriga projektet påbörjades år 2022). Från Ålands Landskapsregering erhöll förbundet 5.000 euro. 

Förbundet erhöll utöver detta : 60.000 euro från Brita Maria Renlunds stiftelse för verksamheten. 

85.000 euro från Svenska kulturfonden för verksamheten. 10.000 euro från Stiftelsen Tre Smeder för 

verksamheten. 10.000 euro från Konstsamfundet för utgivning av tidskriften Hem & skola. I enlighet 

med årsmötets beslut år 2022 var medlemsavgiften 0,70 euro per i skolan inskriven elev. 

ORGANISATION   

Årsmöte   
Årsmötet hölls i Helsingfors på Vlatava den 23 april. Det var också möjligt att delta på distans. Efter 

mötet föreläste Elli Flén: Hur har vårt sätt att kommunicera med varandra påverkats av den moderna 

teknologin? Varför uppstår missförstånd och hur kan vi undvika bubblor? Vad behöver tänka på i vår 

kommunikation under kriser som coronapandemin och kriget i Ukraina?  
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Styrelse    
Förbundet leds av en regionalt representativ styrelse som sammanträdde sex gånger under året.  

Styrelsens sammansättning efter årsmötet i april 2022 var:  
Ordförande: Nora Grotenfelt, Helsingfors 
Viceordföranden: Cecilia Ekholm, Mariehamn och Anders Vahtola, S:t Karins 
Ordinarie styrelsemedlemmar: 
Åse Fagerlund, Helsingfors 
Maria Stoor Grenner, Esbo 
Ulrika Krook, Kyrkslätt 
Patrik Flöjt, Jakobstad 
Heidi Kronqvist, Nykarleby 
Maria Smeds Engström, Pedersöre 
Anna Stenman, Korsholm 
Towe Andersson, Raseborg 
Linda Mannila, Pargas 
 

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 Nora Grotenfelt, Cecilia Ekholm, Anders Vahtola, Katarina 
Michelsson och Micaela Romantschuk. 

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 och Micaela Romantschuk har suttit i finansutskottet som sammanträtt två gånger.  

Redaktionsråd    

Redaktionsrådet drar upp riktlinjer och strategier för tidningen Hem och Skola. Rådet leds av 
tidningens redaktör Charlotta Svenskberg. 2022 har redaktionsrådet bestått av sex personer. Rådet 
sammanträder inför utgivningen av varje tidningsnummer. 

Personal 
Under året skedde en del förändringar inom personalen. Maarit Westerén som jobbat på förbundet i 

16 år bytte jobb. Som ny kommunikatör anställdes Charlotta Svenskberg. I december 2021 fick vi 

beskedet att vi beviljats ett treårigt projekt med målsättningen att att minska familjers känsla av 

utanförskap och ofrivillig ensamhet och att stärka föräldrarnas roll i att stödja sitt barns lärande och 

skolgång.  Petra Högnäs som sedan tidigare jobbat på förbundet anstäldes som sakkunnig inom 

projeket från och med januari och i  maj  fick hon sällskap av Christian Joffs.  Det innebar att vi från 

och med maj månad igen var sju anställda på förbundet. 

I Helsingfors arbetade verksamhetsledare Micaela Romantschuk, kommunikatör Maarit 
Westerén/Charlotta Svenskberg, sakkunnig Katarina Perander-Norrgård, ekonom Katarina 
Michelsson och administrativ assistent Tove Lindqvist. I Vasa arbetade sakunniga Petra Högnäs och 
sakkunniga Christian Joffs. Förbundet anlitar frilansare och externa experter på arvodesbasis.  
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Medlemskap   
Förbundet är medlem i följande organisationer:    

1. Finland social och hälsa rf    

2. Svenska Folkskolans Vänner    

3. Svenska studieförbundet   

4. NOKO, Kommittén för Hem och Skola-samarbetet i Norden    
5. Lägerskolföreningen    

6. Föreningen Pohjola-Norden   

 

Förbundet Hem och Skolas medlemsföreningar i slutet av år 2022 

M E D L E M S F Ö R T E C K N I N G   2022 
277 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 (*) 

http://kyrkfjarden.hemochskola.fi/
http://kyrkfjarden.hemochskola.fi/
http://vastankvarn.hemochskola.fi/
http://solbrinken.hemochskola.fi/
http://ekenas.hemochskola.fi/
http://ekenas.hemochskola.fi/
http://karisbygden.hemochskola.fi/
http://karisbygden.hemochskola.fi/
http://pojo.hemochskola.fi/start/
http://pojo.hemochskola.fi/start/
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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 (36 föreningar) 

Esbo (16 föreningar) 

Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan 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 

Rödskogs 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 

Hem och Skola i Karuby Skola rf 

Sjökulla Hem och Skola förening rf 

Nurmijärvi (1 förening) 

Vendla Hem och skola rf 

Tusby (1 förening) 

Hem och Skola i Klemetskog rf 

http://osterby.hemochskola.fi/
http://sjundea.hemochskola.fi/
http://bostall.hemochskola.fi/
http://bostall.hemochskola.fi/
http://finno.hemochskola.fi/
http://finno.hemochskola.fi/
http://vindangen.hemochskola.fi/
http://vindangen.hemochskola.fi/
http://karamalmens.hemochskola.fi/
http://karamalmens.hemochskola.fi/
http://kungsgard.hemochskola.fi/
http://kungsgard.hemochskola.fi/
http://lagstad.hemochskola.fi/
http://lagstad.hemochskola.fi/
http://mattliden.hemochskola.fi/
http://mattliden.hemochskola.fi/
http://smedsby.hemochskola.fi/
http://smedsby.hemochskola.fi/
http://sokoviken.hemochskola.fi/
http://granhults.hemochskola.fi/
http://granhults.hemochskola.fi/
http://grankulla.hemochskola.fi/
http://kervo.hemochskola.fi/
http://kyrkslatt.hemochskola.fi/
http://kyrkslatt.hemochskola.fi/
http://boback.hemochskola.fi/
http://boback.hemochskola.fi/
http://karuby.hemochskola.fi/
http://karuby.hemochskola.fi/
http://vendla.hemochskola.fi/
http://klemetskog.hemochskola.fi/
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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 

http://www.kyrkoby.fi/skola/index2.php?lang=SE&p=Hem_och_skola
http://www.kyrkoby.fi/skola/index2.php?lang=SE&p=Hem_och_skola
http://helsinge.hemochskola.fi/
http://helsinge.hemochskola.fi/
http://martensdal.hemochskola.fi/
http://martensdal.hemochskola.fi/
http://vastersundom.hemochskola.fi/
http://vichtis.hemochskola.fi/
http://lypa.hemochskola.fi/
http://lypa.hemochskola.fi/
http://sannas.hemochskola.fi/
http://sannas.hemochskola.fi/
http://stromborgska.hemochskola.fi/
http://stromborgska.hemochskola.fi/
http://kvarnbacken.hemochskola.fi/
http://kvarnbacken.hemochskola.fi/
http://lahtis.hemochskola.fi/
http://kapellby.hemochskola.fi/
http://pyttis.hemochskola.fi/


 

 

 
18 

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 (*) 

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 

http://boxby.hemochskola.fi/
http://boxby.hemochskola.fi/
http://gumbostrand.hemochskola.fi/
http://kungsvagen.hemochskola.fi/
http://kungsvagen.hemochskola.fi/
http://salpar.hemochskola.fi/
http://salpar.hemochskola.fi/
http://soderkulla.hemochskola.fi/
http://soderkulla.hemochskola.fi/
http://norrapaipis.hemochskola.fi/
http://norrapaipis.hemochskola.fi/
http://botby.hemochskola.fi/
http://botby.hemochskola.fi/
http://brando.hemochskola.fi/
http://brando.hemochskola.fi/
http://cygnaei.hemochskola.fi/
http://cygnaei.hemochskola.fi/
http://drumso.hemochskola.fi/
http://drumso.hemochskola.fi/
http://kronohagen.hemochskola.fi/
http://kronohagen.hemochskola.fi/
http://tolo.hemochskola.fi/
http://larkan.hemochskola.fi/start/
http://haga.hemochskola.fi/
http://haga.hemochskola.fi/
http://degero.hemochskola.fi/
http://degero.hemochskola.fi/
http://staffansby.hemochskola.fi/
http://staffansby.hemochskola.fi/
http://ostersundom.hemochskola.fi/
http://ostersundom.hemochskola.fi/
http://kottby.hemochskola.fi/
http://kottby.hemochskola.fi/
http://minerva.hemochskola.fi/
http://minerva.hemochskola.fi/
http://munksnas.hemochskola.fi/
http://munksnas.hemochskola.fi/
http://mansas.hemochskola.fi/
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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 (21 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 (3 förening) 

Hem och Skola i Åbo rf 

Understödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo rf (*) 

Föräldraföreningen vid Daghemmet Port Arthur (*) 

 

SÖDRA ÖSTERBOTTEN (57 föreningar) 

http://nora.hemochskola.fi/
http://nora.hemochskola.fi/
http://norsen.hemochskola.fi/
http://norsen.hemochskola.fi/
http://sockenbacka.hemochskola.fi/
http://toppan.hemochskola.fi/
http://toppan.hemochskola.fi/
http://ashojden.hemochskola.fi/
http://skrabbole.hemochskola.fi/
http://skrabbole.hemochskola.fi/
http://houtskar.hemochskola.fi/
http://houtskar.hemochskola.fi/
http://malms.hemochskola.fi/
http://malms.hemochskola.fi/
http://sunnanberg.hemochskola.fi/
http://sunnanberg.hemochskola.fi/
http://stkarins.hemochskola.fi/
http://abo.hemochskola.fi/
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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 

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 

http://replot.hemochskola.fi/
http://replot.hemochskola.fi/
http://korsholmsnejden.hemochskola.fi/
http://korsholmsnejden.hemochskola.fi/
http://smedsby-bole.hemochskola.fi/
http://smedsby-bole.hemochskola.fi/
http://solf.hemochskola.fi/
http://solf.hemochskola.fi/
http://tolby-vikby.hemochskola.fi/
http://norravallgrund.hemochskola.fi/
http://kopings.hemochskola.fi/
http://kopings.hemochskola.fi/
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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 (7 föreningar) 

Centrumskolans Hem och Skola rf 

Föreningen Hem och Skola vid Rökiö skola rf 

Föreningen Hem och Skola vid Tegengrensskolan rf  

Kimo Hem och Skola rf 

Koskeby Hem och skola rf 

Maxmo kyrkoby hem och skola rf 

Särkimo Hem och skola rf 

NORRA ÖSTERBOTTEN (42 föreningar) 

Jakobstad (8 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 (#) 

Optima Hem och Skola rf 

Karleby (5 föreningar) 

Chydenius föräldraförening rf 

Club Villa rf 

Föreningen Öja Hem och Skola rf 

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 

http://borgaregatan.hemochskola.fi/
http://borgaregatan.hemochskola.fi/
http://gerby.hemochskola.fi/
http://gerby.hemochskola.fi/
http://vasahaga.hemochskola.fi/
http://vasahaga.hemochskola.fi/
http://sundom.hemochskola.fi/start/
http://sundom.hemochskola.fi/start/
http://vikinga.hemochskola.fi/
http://bonasorna.hemochskola.fi/
http://bonasorna.hemochskola.fi/
http://lagman.hemochskola.fi/
http://lagman.hemochskola.fi/
http://clubvilla.hemochskola.fi/
http://clubvilla.hemochskola.fi/
http://triangeln.hemochskola.fi/
http://triangeln.hemochskola.fi/
http://centtis.hemochskola.fi/
http://centtis.hemochskola.fi/
http://solstralen.hemochskola.fi/
http://solstralen.hemochskola.fi/


 

 

 
22 

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 

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 (16 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 

http://riso.hemochskola.fi/
http://riso.hemochskola.fi/
http://jeppo-pensala.hemochskola.fi/
http://jeppo-pensala.hemochskola.fi/
http://kallbyheimbacka.hemochskola.fi/
http://kallbyheimbacka.hemochskola.fi/
http://spsu.hemochskola.fi/
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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 

Saltvik (1 förening) 

Hem&Skola Ödkarby rf 

Sund (1 förening) 

Hem och Skola i Sund rf (#) 

Vårdö (1 förening) 

Föreningen Hem och Skola vid Vårdö grundskola rf 

 

 

 

 

 

http://lemland.hemochskola.fi/
http://overnas.hemochskola.fi/
http://overnas.hemochskola.fi/
http://vardo.hemochskola.fi/

