Föräldrarådgivare i skolans värld
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Bakgrund
• Samarbete mellan BUF och SOF.
• Tidiga insatser för att motverka
omfattande insatser längre fram.
• Motverka glapp i det förebyggande
arbetet för barn 6-12år.
• Fler barn ska klara skolan.
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Vårt uppdrag
• Erbjuda ett lättillgängligt stöd
• Öka samarbetet mellan skolan,
socialtjänsten och familjerna
• Vara synliga, bygga förtroende
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Föräldraskapsstöd - Barnkonventionen

Artikel 28 – Barn har rätt till utbildning.
Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri
och tillgänglig för alla.
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Vad tycker skolan?
Ni blir ett extra stöd framförallt
gentemot vh. Dessutom slår ni
sönder myten om att
socialtjänsten upplevs som hot.
/Specialpedagog

Föräldrarådgivarna gör ett
fantastiskt arbete. De är
brobyggare och en länk mellan
skola och hem. Genom sitt
arbete stödjer de både elever,
vårdnadshavare och skolan.
/Specialpedagog

Ni bidrar till att
avdramatisera
kontakten med
socialtjänsten.
/Rektor

Samarbetet med föräldrarådgivarna harr gett oss möjlighet att ge
familjer stöd i ett tidigare skede och på ett sätt som inte känns lika
utlämnande som en orosanmälan. Dessutom har variationen av det
stöd familjerna fått varit värdefullt, allt från hjälp med ansökningar
av olika slag till hur man kan sätta gränser för sina barn. Det är
positivt att föräldrarådgivarna är närvarande i skolmiljön och
kunnat delta i olika forum där de möter vårdnadshavare under
informella former, till exempel under öppet hus. Socialtjänsten blir
på så sätt mindre ”skrämmande”. /Bitr. rektor

Det är utvecklande att samarbeta med
föräldrarådgivarna och det känns bra att någon på
skolan ”talar samma språk och delar ens
perspektiv”. Tydligt med rollerna- kuratorer finns
för eleverna och föräldrarådgivarna finns för
föräldrarna. Tidigare har man som kurator agerat
både och men nu får man mer tid för eleverna.
Föräldrarådgivarna agerar som en brygga mellan
skolan och vårdnadshavarna och det är någonting
som har saknats tidigare. /Skolkurator

Det blir ett större
omtag/omfamnande av våra
elevers föräldrar, vilket vi sett
gynnar eleverna. /Bitr. rektor

Samarbetet med föräldrarådgivarna har
fungerat mycket väl. Tack vare dem har
familjer fått ett stöd som vi i skolan inte kan
ge. Jag som biträdande rektor uppskattar
deras arbete med de familjer de stöttat men
även hur de berikat vår verksamhet med till
exempel läslustdagar och deltagande på
öppet hus. /Bitr. rektor
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Våra kontaktuppgifter
Maja Öberg
Föräldrarådgivare Flemingsberg
08-535 315 70
Maja.Oberg@huddinge.se

Jannike Sjölander
Föräldrarådgivare Vårby
08-535 376 14
Jannike.Sjolander@huddinge.se

Sandra Edholm Ignat
Föräldrarådgivare Flemingsberg
08-535 315 71
Sandra.Edholm-Ignat@huddinge.se

Anette Stork Stjernström
Enhetschef Förebyggande enheten 0-20
08-535 376 80
Anette.Stork-Stjernstrom@huddinge.se
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