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Hej!
Nu har hösten kommit och vi är i full gång, eller nästan full gång, efter sommaren. Fortfarande har vi
sviter eller påverkan av pandemin men mycket har återgått till mer vanligt eller funnit lite nya vägar.
Uppdatering familjer
- Barnen. Det pågår uppföljningar med barnens förskolor/skolor. Föräldrar och pedagoger från
projektet träffar barnens mentorer för att gemensamt kunna planera för en så bra skolgång
som möjligt för barnen.
- Föräldrar. En struktur börjar ta form. Våra pensionerade pedagoger träffar föräldrarna enskilt
men planer på att arbeta i smågrupper håller på att utkristallisera sig.
Digitala hjälpmedel
Detta var krångligare än vi först trodde. Vi är ute efter en så kallad MDM-lösning där vi inhandlat
Ipads som vi sedan lånar ut och kan styra vilka appar som tillgängliggörs. Rent tekniskt har detta
dragit ut på tiden och vi har därför inte kommit någon vart i att prova. Återkommer i frågan.
Broschyr
Broschyren är nu klar, finns att hämta på https://oppnasoc.helsingborg.se/utveckling/familjen-laser/
och i tryckt format. Hör av er om ni vill att vi ska skicka över ett antal; det finns många och de är
snyggare än de nedladdningsbara. Glömde skriva i förra nyhetsbrevet att fotot på framsidan av
broschyren är tagen på Tornerhjelms förskolas eget bibliotek.
Det är på gång med en översättning av broschyren på arabiska och romani.
Föreningar och studieförbund
Vi har haft ett inledande möte med företrädare för Afghanska solidaritetsföreningen, Yazidiska huset,
Vorta Drom samt studieförbunden Sensus och Ibn Rushd. Vi diskuterade möjliga tillvägagångssätt
kopplat till uppgiften att finna samverkansformer för att öka läs- och skrivförmågan hos framför allt
förskoleföräldrar. Samtliga parter var intresserade av att ingå och bidra i en satsning och planerna
fortskrider på att forma ett eller ett par försök i mindre skala.
Arbetsmarknadsförvaltningen (Amf)
Samarbetet med Amf fungerar bra kring de enskilda familjer som har försörjningsstöd. När det gäller
Sfi så pågår just nu en omorganisation av det större formatet. De elever som undervisas på Studieväg
1 kurs A och B (innefattar bland annat projektets målgrupp) kommer från och med årsskiftet att
undervisas av Komvux Helsingborg. Vi hoppas att projektet kan bli ett tillskott och bidra när det gäller
just vuxna illitterata med barn.
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