Familjen läser
29 januari 2020
Projekt Familjen läser har rivstartat nu här i januari. Det händer en hel del och vi får hela tiden tänka
så det knakar Kul!
När vi sågs sist strax innan jul och firade beskedet från Arvsfonden pratade vi lite löst om nästa
tillfälle som denna förhållandevis stora grupp ska träffas. I nuläget kommer det att bli så att vi istället
träffas i mindre grupper utifrån ämne och/eller process. Vi kommer alltså att ses i andra former men
jag har som ambition att skicka ut information med jämna mellanrum så ni alla får en överblick över
vad som händer.
Kanske kan vi med tiden försöka få till ett litet trevligt och tilltalande nyhetsbrev – denna gång blir
det i trist mailform… Dessutom i punktform…
Nedan följer det som är av intresse för projektet:
-

Det har ordnat sig väldigt bra med pedagogtjänsten: Viveka Strömqvist som under många år
arbetat med Läsklar på Dalhemsskolan kommer att arbeta 40% med Familjen läser och
börjar 11 februari. Hennes grundschema är tisdag och onsdag fm samt hela torsdag. Viveka
och jag kommer att dela rum på Socialförvaltningen, våningsplan 3, grannar med
Skolfamteamen vilket vi är mycket glada för. Klara samarbetsvinster. Vivekas telefonnummer
kommer när det är klart.

-

När det gäller familjer till projektet så arbetas det intensivt på olika håll med detta. Konkret
ser det ut som följer:
1. Anette fortsätter arbetet med den andre föräldern och lillebror i vår pilotfamilj (familj 1)
2. Furutorpsgatans fsk påbörjar Läsklar med en familj (hädanefter kallad familj 2) vecka 7
3. En socialsekreterare har initierat en annan familj på Söder. Det är en familj med många
barn och mamman vill gärna delta i projektet och vi går nu vidare med att kontakta bland
annat barnets förskola.
4. Yvonne och Annika har kontakt med två mammor på Drottninghög där vi hoppas komma
igång med åtminstone en av familjerna under vårterminen
5. Suad har varit i kontakt med två mammor där båda gärna vill delta i projektet. En bor på
Drottninghög och en familj i (på?) Maria Park.

-

Det har visat sig vid ett par gånger att vi menar olika saker med begreppet att kunna läsa.
För att planera rätt gör vi numer så att vi inledningsvis, alltså innan vi kontaktar fsk eller
träffar förälder, ber de som initierat familjen att göra ett enkelt test kring vederbörandes
läsförmåga. Skälet är att om hen kan läsa på en viss, om än låg, nivå ställs nya frågor inför
den period som inleds med Läsklar.

-

Det har visat sig att socialförvaltningen ofta har kontakt med våra potentiella familjer och
troligen är det så att det finns en ganska omfattande problematik om föräldrarna inte lärt sig
läsa via de ordinarie studievägar som erbjuds. Vi kommer att lära oss mycket och använda all
vår kreativitet och våra nätverk för att finna bra och olika sätt att arbeta på.

-

Steg 2, efter Läsklar. Planeringen för föräldrarnas fortsatta lästräning kommer som sagt att
se olika ut. När det gäller mammorna i de båda familjerna kommer de att få lästräning av en

pensionerad pedagog. Denna gång testar vi att vara i Sensus lokaler som är både inbjudande
och centralt belägna.
-

Vorta Drom är en av aktörerna i vårt gemensamma arbete och den första romska familjen är
på väg in i projektet. Arvsfondsprojektet ”Bättre hälsa för unga romer” har just haft en
avslutande spridningskonferens och skickat in slutrapporten. Resultaten har helt klart
bärighet på vårt projekt och här kommer en extremt kort sammanfattning: Av föräldrarna till
de 15 barn som ingått i projektet är det ingen som har gymnasiekompetens. Med tanke på
att det då endast är ca 50% (SCB) av barnen som ska komma in på gymnasiet är resultatet
fantastiskt: 7 barn har uppnått gymnasieåldern och ALLA kom in på gymnasiet

-

Kulturrådet utser vartannat år en läsambassadör som får tvååriga uppdrag. För 2020-21 är
det en romsk författare, Bagir Kwiek som är utsedd till läsambassadör och hans uppdrag är
att främja läsning bland romer. Vi har kontaktat Kulturrådet då vi gärna skulle vilja pröva
något tillsammans med läsambassadören för just romerna. Kulturrådet tyckte projektet var
mycket intressant och absolut passade in i läsambassadörens uppdrag, han har dock mycket
att stå i just nu men kanske framåt hösten trodde de…

-

Enhetschefen för förebyggande arbete Lotta Hedin har slutat. När det gäller ansvarig chef för
Familjecentralerna är det numer Elisabeth Svanberg Eriksson och du är tillagd i maillistan;
Välkommen Elisabeth!

Ja, detta var allt för denna gången. Vi hörs och på återseende
/Anne

