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Med tanke på det långa uppehållet sedan förra nyhetsbrevet kan vi förledas tro att det inte finns något
att berätta – men så är icke fallet. Det är snarare så att vi får ta det hela i punktform. Men innan dess
vill vi nämna, som den uppmärksamme kanske redan lagt märke till, att vi ändrat namnet lite. Vi har
lagt till det där med – för en mer jämlik skolstart. Och skaffat oss en jättefin logga!
Emma Leijnse – I en annan klass
I januari kom Sydsvenskans utbildningsreporter Emma Leijnse ut med I en annan klass, en mycket
intressant och matnyttig bok. Hon har följt två klasser på två olika skolor under mellanstadiet, deltagit
i undervisningen och intervjuat barn, föräldrar och lärare. Hon har gjort urvalet av de båda klasserna
utifrån en enda variabel: föräldrarnas utbildningsbakgrund! För att göra en lång historia kort så slår
hon fast att skolan snarare ökar skillnaderna än kompenserar. I en intervju i DN menar hon att vi inte
behöver vänta tills politikerna är överens om åtgärder utan det finns verktyg vi kan ta till här och nu,
som till exempel ”att lära alla barn att läsa riktigt bra”. Vi vill varmt rekommendera denna bok; den ger
kunskap och hon skildrar barnen så levande och fint.
Nytillskott
Emilia Nordström började arbeta med oss första mars på deltid och kommer att gå över till heltid efter
sitt uppdrag kopplat till H22. Emilia är statsvetare och hon kommer främst arbeta med att ta fram
konceptet Familjen läser.
Barnrättsdagarna i Karlstad
Vi kommer ställa ut och hålla i ett seminarium på Barnrättsdagarna https://www.barnrattsdagarna.se.
Barnrättsdagarna som genomförts varje år sedan 2010 har som fokus att förverkliga barnkonventionen
och i år är temat Varje barns rätt till utbildning och information. Det vill vi vara en del av!
Föräldraintervjuer leder till studiecirklar
Vi berättade förra gången lite hastigt om de föräldraintervjuer som pågick just då. Dessa intervjuer har
fått en stor betydelse för vårt arbete och kan extremkort sammanfattas med att föräldrarna önskar
verktyg för att kunna stödja sina barns skolgång. Studiefrämjandet har tagit sig an uppgiften att ta fram
ett studiematerial och detta görs tillsammans med Stadsdelsmammor och barnens föräldrar. Kanske
kan det bli så framöver att förskolor i utsatta områden kan erbjudas dels Läsklar för femåringarna och
samtidigt föräldracirkel för föräldrarna – allt i syfte att öka förutsättningarna för barnen att lyckas i
skolan!
H22 City Expo – halvdagskonferens med Familjen läser
Vill sist men inte minst flagga för den konferens vi bjuder in till under H22. Datum är 15 juni på
eftermiddagen och vi utlovar ett intressant program. Till exempel har vi glädjen att meddela att Emma
Leijnse som vi berättade om inledningsvis kommer att delta! Och i dagarna blev det dessutom klart att
med. dr och leg. logoped Eva-Kristina Salameh också kommer och föreläser. Tjoho! Mer information
och länk till anmälan kommer inom kort Familjen läser – för en mer jämlik skolstart (h22cityexpo.se)
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