Bakgrund
Vi vet sedan länge att det är av stor vikt att
barnen går vidare efter grundskolan och
fortsätter in på gymnasiet. Vi vet också att
detta minskar riskerna för framtida utanförskap.
Den faktor som främst förklarar barnens
skolframgångar är föräldrarnas utbildningsnivå. Hälften av de barn vars föräldrar har
grundskola eller lägre utbildningsnivå saknar behörighet till gymnasiet.

Hur agerar vi som
samhällsaktörer på denna
ojämlikhet?

Våra ambitioner
Familjen läser vänder sig i första hand till
familjer med förskolebarn som har risk att
inte lyckas i skolan.

Tillsammans gör vi skillnad!
Familjen läser arbetar i samverkan med Helsingborgs stad (förskola, skola, kultur, arbetsmarknad och socialtjänst), föreningar,
studieförbund och bostadsbolag.
För att alla barns förutsättningar att lyckas i
skolan ska bli mer jämlika behövs gemensamma krafttag! Utmaningen kräver många
olika aktörer som samarbetar och använder
innovativa metoder för att pröva, anpassa
och förbättra tjänster som stödjer barn i deras tidiga år.

Vårt fokus är att förskolans femåringar ska
ha knäckt läskoden och lärt sig grunderna
i matematik innan de börjar förskoleklass.
Det ger dem, utöver själva förmågan, ett
stärkt självförtroende och en god tilltro till
att lyckas i skolan.

Källa: SCB ursprungligen Skolverket, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.
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Vi använder den vetenskapligt utvärderade metoden Läsklar IFAU. Familjen läser
fortsätter sedan som ett stöd för barn och
föräldrar. Vi provar också olika metoder för
att tillsammans med föräldrarna öka skolförälderkompetensen.
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Familjen läser
- för en mer jämlik skolstart

Läs mer på
Familjen läser

Kontakta oss gärna
Anne Eskilsson
projektledare
anne.eskilsson@helsingborg.se
070-253 32 82

Familjen läser är ett arvsfondsprojekt och
ett samarbete mellan Helsingborgs stad,
föreningar och studieförbund.

Viveka Strömqvist
viveka.stromqvist@helsingborg.se
073-275 21 74
Lotta Ahlin
ann-charlotte.ahlin@helsingborg.se
073-322 53 53
Mercedez Bogdanov
mercedez.bogdanov@helsingborg.se
072-176 56 64
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