
  

 
   
 
 
Familjen läser – för en mer jämlik skolstart 
14 november 2022 
 
Nu var det längesedan sist och det har verkligen varit full fart framåt sedan mars. Inledningsvis kan det 
vara välkommet och glädjande att meddela att vi har fått förlängt (tack Arvsfonden!) och Familjen 
läser som projekt fortsätter ytterligare ett år. Minst.  
 
För att skapa en mer överskådlig och lättläst text fortsätter vi presentera i punktform i någorlunda 
kronologisk ordning. 
 
Barnrättsdagarna i Karlstad 
Barnrättsdagarna som genomförts varje år sedan 2010 har som fokus att förverkliga barnkonventionen 
och i år var temat Varje barns rätt till utbildning och information. Vi var på plats - där Anne Eskilsson 
och Ann-Charlotte Ahlin höll i ett väl mottaget seminarium. 
 
H22 City Expo – halvdagskonferens med Familjen läser 
Den 15 juni anordnade Familjen läser en egen halvdagskonferens där både Emma Leijnse och Eva-
Kristina Salameh var inbjudna talare – tillsammans med våra deltagare fick vi en inspirerande och 
givande eftermiddag. Tack till alla er som deltog! 
 
Nytillskott 
Catarina Kvist började arbeta hos oss i augusti som pedagog och är redan i full gång på bland annat 
Nyponrosen på Planteringen!  
 
Familjen läser har varit i tidningen! 
Emma Leijnse har skrivit ett reportage om Familjen läser i HD den 8 augusti Förskolebarn tränar läsning 

för att klara skolan bättre - HD. För icke prenumeranter finns text vid förfrågan.   

 
 

https://www.hd.se/2022-08-08/forskolebarn-tranar-lasning-for-att-klara-skolan-battre
https://www.hd.se/2022-08-08/forskolebarn-tranar-lasning-for-att-klara-skolan-battre


  

 

Skolfam-konferensen i Norrköping 
Vi blev också inbjudna att prata om Familjen läser på Skolfams årliga konferens som gick av stapeln i 
slutet av oktober. En sann ära då Skolfam är en förebild och stor inspirationskälla för projektet.  
 
Föräldraintervjuer leder till studiecirklar 
Nya föräldraintervjuer har genomförts med föräldrarna till våra nya femåringar på Nyponrosen. Som 
en fortsättning på det riktade arbetet med föräldrarna har också en ny föräldracirkel startat upp på 
@Plantan i samarbete med Studiefrämjandet och Stadsdelsmammor. Cirkelledare är en pedagog från 
Familjen läser och en Stadsdelsmamma. Första gången var förra veckan och för att öppna upp 
tillgängligheten och möjligheterna för föräldrarna att ta del av studiecirkeln ordnar vi även parallellt 
en ”barncirkel”. Mer om detta i nästa nyhetsbrev! 
 
Ny uppföljningsmodell 
Det är av stort intresse att fortsätta följa ”våra” femåringar, numera sexåringar, från föregående läsår. 
Därför är det med stor glädje att vi tillsammans med deras föräldrar kommit överens om en 
uppföljningsmodell som ger oss möjlighet att fortsätta följa barnens utveckling även i skolan. Kortfattat 
innebär den att vi genom en samtyckesblankett kan begära ut skolresultat för deras barn. Tillsammans 
med föräldrarna går vi sedan igenom barnens skolgång och stöttar föräldrarna vid behov. 
 
Nästa sak på agendan? Studieresa till Göteborg – mer om detta i vårt nästa nyhetsbrev! 
 
Vi närmar oss också årets slut och med detta kommer vi givetvis utkomma med en årsresumé! 
 
 
 
 
 

Med vänlig hälsning,  
Familjen läser  - för en mer jämlik skolstart 

 
 
Kontaktuppgifter   
Anne anne.eskilsson@helsingborg.se  070-253 32 82                Lotta ann.charlotte.ahlin@helsingborg.se 072-176 56 73 
Catarina catarina.kvist@helsingborg.se 073-094 19 86              Mercedes mercedes.bogdanov@helsingborg.se 072-176 56 64 
Viveka viveka.stromqvist@helsingborg.se  073-275 21 74       Anna anna@lasklar.se 073-427 19 66   
Emilia emilia.nordstrom@helsingborg.se 073-094 19 86                                             
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