Familjen läser
7 april 2020
Ja, sedan någon månad tillbaka har vi en märklig tid som påverkar det mesta och naturligtvis även
vårt projekt Familjen läser. Jag tänker ändå helt kort beskriva vad som hänt sedan förra nyhetsbrevet
och hur läget är nu och om hur vi tänker och planerar i dessa coronatider.

Sedan förra nyhetsbrevet har jag fått en nära arbetskamrat! Nära utifrån att vi delar rum de dagar
hon jobbar (tisdag – torsdag) och för att våra tankar har visat sig ligga nära varandra
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Tre familjer är inskrivna i projektet. Anette fortsätter med Familj 1 och de övriga två familjerna är
kopplade till Furutorpsgatans och Tornérhjelms förskolor. Där har Läsklar börjat med barnet i Familj 2
och förälder och barn i familj 3. Vi måste här framhålla det fantastiska mottagande som projektet fått
på dessa förskolor. När vi kommit för att informera om Familjen läser har flera från personalgruppen
deltagit och det har varit positiva och intensiva möten. De har läst projektplanen och båda
personalgrupperna har ett stort intresse för att barnen ska få bättre förutsättningar till en lyckad
skolgång. Det har också funnits ett tydligt engagemang från förskolerektorn.
Vi har varit ganska nervösa för punkten som handlar om önskemålet att det är förskolan som
genomför Läsklar med förälder och barn men det hade vi inte behövt oroa oss för. De såg alla det
som självklart och en förmån att få materialet och tillgång till handledning i metoden.
Som sagt, ovanstående tre familjer hann komma igång i projektet. Mycket av arbetet har avstannat
under de senaste veckorna, till exempel den individuella lästräningen med föräldrarna i Familj 1 och
2 men även till stor del Läsklar på förskolorna. Föräldrarna är oroliga och håller såväl barnen som sig
själva hemma. Det är inte självklart att bara skjuta upp Läsklar till hösten; då börjar barnen
förskoleklass och troligen är inte förutsättningarna lika gynnsamma som nu. I Familj 3 har Läsklar
precis återupptagits och vi hoppas att mamma och barn kommer varje dag till förskolan de närmsta
tio veckorna!
När det gäller övriga familjer som aktualiserats för projektet så avbryts planeringen just nu då dels
föräldrarna även här troligen är oroliga och håller barn och sig själva hemma men också utifrån att
det är svårt att planera med förskolor. De har fullt upp med att få ihop sin ordinarie verksamhet trots
sjukskrivningar och komma ångandes med Familjen läser i nuläget ter sig inte helt rimligt…

Vi vet att ni som får det här nyhetsbrevet såklart anser det viktigt
med läsning. Kan därför inte låta bli att skicka med en bild som
piggar upp; förskolebiblioteket på Tornérhjelms förskola.
De har en egen bokpedagog och förutom det ni ser på bilden
finns det ett underbart sagorum och även en hylla med
vuxenböcker för personal och föräldrar.

Övrigt som pågår eller är på gång:
-

-

-

-

Projekttiden. Vi har pratat med Arvsfonden kring förlängning projektet en termin utifrån
detta extraordinära läge. Det verkar inte bli några problem vilket passar bra då vi dels
behöver tiden och dels behöver flytta fram en del av kostnaderna.
Föräldraintervjuer. Vi har via Suad kommit i kontakt med Ibraheem. Ibraheem kan en faslig
massa språk, har erfarenhet av Sfi och vill gärna hjälpa oss i Familjen läser. Tillsammans med
Leif och mig har han satt ihop en samtalsguide som kommer att användas i intervjuer med
föräldrar. Syftet med intervjuerna är att öka vår kunskap och förståelse för vad som inte
fungerar och hur vi kan arbeta istället.
Analysgrupper. Efter genomförda intervjuer tänker vi oss att samlas i mindre grupper för att
tillsammans analysera intervjumaterialet. Vad får vi för tankar och idéer utifrån vad
föräldrarna förmedlar?
Folkuniversitetet. Ett samarbete med Folkuniversitetet diskuteras utifrån deras tredelade
verksamhet; SFI/Bildningsförbund/Folkhögskola. Skulle vi kunna pröva något i mindre skala
där vi utgår från föräldrarnas förutsättningar med sikte att utveckla läsning, skolförälderskap
och samhällskunskap?

Det var allt för denna gång och vi vill passa på att önska er alla en härlig påskhelg
Anne och Viveka

