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Hej alla
Här kommer lite information kring vad som just nu pågår i projekt Familjen läser.
-

I arbetet med de enskilda familjerna får barnen fortsatt gott stöd i sina förskolor/skolor och
vi försöker ha regelbundna uppföljningar. Det är på föräldrasidan vi har fortsatta utmaningar
kopplade till pandemin. Vi hoppas komma igång när det här med vaccineringen är avklarat…

-

På föreningen Vorta Drom pågår ett intensivt arbete med Familjen läser. Projektet är
sammanflätat med ett samarbete som pågår mellan föreningen, skolan på området och
socialförvaltningen. Frånvaron har varit förödande hög för vissa av barnen och mycket arbete
läggs ner på att få dem tillbaka till förskola/skola. I denna grupp finns några 6-7-åringar och
för att ge dem en chans att komma ikapp ingår de i Familjen läser. En romsk kvinna har
anställts för att genomföra Läsklar med dessa barn. Det har nu pågått några veckor och
barnen lär sig mer och mer om bokstavsljuden. Det viktigaste av allt, att de faktiskt är i
skolan, börjar också fungera allt bättre.

-

Kopplat till arbetet med barnen inom Vorta Drom har också ett samarbete med Helsingborgs
stadsbibliotek inletts. Biblioteket utsågs av Statens kulturråd, som ett av 17 folkbibliotek i
landet, till att bli Romsk läsambassad. Våra mål i den del som avser att främja läsning bland
romska barn och deras föräldrar faller väl överens med deras. Vi har precis inlett vårt
samarbete och mer information kommer vad det lider.

-

Vi har haft ytterligare diskussioner med Stadsdelsmammor vilket ger mersmak och vi hoppas
mycket på att finna former för samarbete kring familjerna i projektet.

-

Vi har också inlett en diskussion med Närlunda förskoleområde. Här finns en önskan att
samarbeta med andra aktörer kring utsatta familjer och arbeta förebyggande för att fler barn
ska få goda förutsättningar att lyckas i skolan. Vi hoppas kunna gå samman och planera för
ett litet försök där flera barn och deras familjer ingår. I såväl skolans som socialförvaltningens
verksamhetsplaner fastslås vikten av tidigt agerande för att alla ska lyckas i skolan. Vi
behöver goda exempel och hoppas kunna skapa ett sådant med detta arbete

-

Vill också meddela att vi anställt ytterligare en pedagog till projektet, speciallärare Lotta
Ahlin. Lotta har senast arbetat i Ängelholms kommun med just metoden Läsklar i syfte att
lyfta ett antal elever som tidigare har misslyckats med den första läsinlärningen. Det har gått
så bra att hon nu har gått över till att arbeta förebyggande i förskoleklasserna!
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