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Hej  
 

Nu är denna termin snart förbi. Kring de barn som ingår i Familjen läser är en läsårssammanfattning 
av projektet på gång till respektive skola. Sammanfattningen är en tillbakablick på skolans arbete 
med eleven, vårt samarbete, uppföljningar mm. Vi kan här konstatera att med något undantag så har 
barnen nått uppsatta mål 
 

Vi vill också passa på att tacka för det fina samarbetet! Det är med värme och glädje vi ser det 
engagemang och den extra ansats ni visar när ni tar er an barnen. Flera av er har också valt att lära 
mer kring Läsklar som därmed kommer fler barn tillgodo. 
 

Till hösten fortsätter arbetet med de barn som ingår i projektet men Familjen läser går också in i nya 
spännande uppdrag! 
 

I förra nyhetsbrevet berättade vi lite kort om att vi inlett en diskussion med Närlunda 
förskoleområde. Det fanns en önskan från förskolans sida att samarbeta med andra aktörer kring 
utsatta familjer och arbeta förebyggande för att fler barn ska få goda förutsättningar att lyckas i 
skolan. Nu har vi kommit samman och en projektplan är under framtagande. Vi har tidigare träffat 
rektor och utvecklare och förra veckan träffade vi hela personalstyrkan på Jordbodalens förskola. Det 
var fantastiskt roligt att mötas i vår gemensamma vilja att göra skillnad! Vår nya pedagog Lotta Ahlin 
kommer att finnas på förskolan tre dagar/vecka under några timmar/dag. Personalen kommer att 
utbildas i Läsklar, den lekfulla multisensoriska metoden som syftar till fonologisk medvetenhet, 
bokstavskunskap och avkodning. Det gemensamma arbetet som pågår under hela läsåret 21/22 
kommer även innefatta matematik.  
 

Målbilden är att hösten 2022 lämnar de nuvarande femåringarna sin förskola för att börja 
förskoleklass, stolta och glada och förvissade om att de kommer att lyckas i skolan  
 

Förutom att rusta barnen inför skolstart kommer vi att arbeta tillsammans med föräldrarna med 
syfte att öka skolförälderkompetensen. Den målbild som formulerats har varit lätt att samlas kring 
och i nuläget förs samtal med Stadsdelsmammor, Bibblan och Sensus som alla är intresserade av att 
delta.  
 

Tillsammans med Vorta Drom har Mercedes Bogdanov anställts på deltid för att genomföra Läsklar. 
Utöver Läsklar kommer Mercedes fokus att vara läsning och matte med de yngre barnen som 
kommer till föreningens eftermiddagsskola. Mercedes kommer också att vara kontaktperson och 
därmed föreningens ansvarige kopplat till Stadsbibliotekets arbete med Romsk läsambassad.  
 
 
Önskar er alla en härlig sommar och att vi kan ses mer på riktigt till hösten 
Anne och Viveka 
 
Kontaktuppgifter 
Anne Eskilsson anne.eskilsson@helsingborg.se 070-253 32 82 
Viveka Strömqvist viveka.stromqvist@helsingborg.se 073-275 21 74 
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