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Hej alla
Vilken höst det blev och vilken oro vi lever i här och nu! Hoppas det är bra med er alla och att modet
hålls någorlunda uppe! Vi kan ju omöjligt överblicka konsekvenserna fullt ut av detta men en
kvalificerad gissning är att det blir som det brukar; de som redan innan pandemin hade det
bekymmersamt på olika sätt drabbas värre…
Nyhetsbrevet blir inte av den ”vanliga” sorten utan vi väljer att helt kort sammanfatta höstterminen i
Familjen läser och delge några tankar kring projektets framtid.
De barn som ingår i projektet får alla ett gott stöd i sina förskolor/skolor. Barnen har med några få
undantag haft någorlunda god närvaro vilket ju är en av förutsättningarna för god skolutveckling.
Skolmöten har genomförts som planerat och trots att vi inte alltid har kunnat träffas på riktigt så har
viljan och kreativiteten varit stor att försöka ordna digitala varianter så föräldrarna kan delta.
På vuxensidan har det varit betydligt knepigare. Det blev inte som vi tänkt med varken enskild
undervisning eller planen på att arbeta i smågrupper. Ärligt talat har det i princip gått helt i stå med
de flesta, det är endast någon enstaka mamma där vi lyckats hålla i. Alla säger sig dock vilja ta nya tag
när coronan är över och vi planerar utifrån det.
Några tankar när vi blickar tillbaka på året som gått:
- Det har varit svårt att nå familjer där föräldrarna är helt illitterata. Oklart vad det beror på
men kanske handlar det om att hela samhället är fokuserade på corona-eländet.
-

De familjer vi ändå nått (6 barn påbörjade, 2 på väg in) kan vi konstatera att föräldrarnas
problematik är av den art att just upplägget med att lära sig tillsammans en viss tid varje dag
på förskolan kanske behöver ses över… Skriver kanske då vi ju inte har så många familjer att
falla tillbaka på men som det ser ut i några av familjerna kommer föräldern inte i tillräcklig
omfattning till förskolan och därmed får inte heller barnet undervisningen.

Några tankar framåt:
- Funderingar på att bredda gruppen till att inte enbart gälla helt illitterata utan även övriga
lågutbildade och därmed i risk för att barnen inte lyckas i skolan. Det är i denna grupp som
50% av barnen inte når behörighet till gymnasiet. Stämmer väl med annat som pågår just nu;
det har kommit en omfattande rapport om segregationen i Helsingborg och en rapport
utifrån folkälsoenkäten i Skåne. Båda dessa rapporter pekar ut lågutbildade kvinnor i
förorterna vilket faller väl ut med vår eventuellt breddade målgrupp.
-

Säkerställa att barnen får Läsklar och i de fall föräldrarna inte kan delta jobba med
föräldrarna på annat sätt.

-

Afghanska solidaritetsföreningen, Yazidiska huset, Vorta Drom och studieförbunden Sensus
och Ibn Rushd representerar en viktig del av civilsamhället och vi hoppas vi kan fortsätta vårt
inledda samarbete. En annan mycket intressant kontakt håller på att etableras med
Stadsdelsmammor. Kvinnorna kommer i början av nästa år att bilda en förening och kommer
också ingå i Inva-Sam. Inledande diskussioner pågår kring Stadsdelsmammornas möjlighet att
vara en av de länkar som vi hela tiden söker mellan föräldern och samhället/projektet.

Avslutar med att vi hoppas och tror på ett ljusare 2021!

God Jul och Gott Nytt År
Anne och Viveka
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