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Hej alla ni! 
I dagarna har vi skickat ut medlemsfakturor till er alla. I FiSS använder vi pengarna vi får in till att 
hålla föredrag, gärna i samverkan med er ute på skolorna. I övrigt finansieras vår verksamhet via 
bidrag från staden. I vårt uppdrag ingår att verka för att utveckla föräldrasamverkan i syfte att öka 

föräldrarnas delaktighet, inflytande och kunskap. Genom att bilda goda sociala nätverk hoppas vi 
att föräldrar indirekt bidrar till förbättrade skolresultat och ett skolklimat som är tryggt och fyllt 
med respekt för varandra. 
 

Inriktning våren 2102 
Den nya skollagen säger att det ska finnas ett eller flera forum för föräldrar och att rektorn skall ha 

ansvaret för att dessa forum blir till eller fungerar. Vi tror att dessa forum kommer att fungera bra 
på de skolor vars rektorer är positiva till samverkan. Hur det går på andra skolor återstår att se 
men vi föräldrar måste se oss själva i spegeln, vill vi samverka med skolan och i så fall på vilken 
nivå kan vi tänka oss att ta ansvar? 
 
Öppna skolorna för att skapa mötesplatser 
Vi skulle gärna se att fler skolor har "Öppna kvällar" som en naturlig mötesplats för föräldrar, barn 

och skola. Föräldrar behöver kunna träffa både lärare och annan skolpersonal under informella 
former, men viktigt är också att föräldrar bereds möjlighet att träffa varandra lite oftare än bara 
vid regelrätta föräldramöten. Kvällarna skulle kunna innehålla ett smörgåsbord av aktiviteter, 
föreläsningar, diskussioner, studiecirklar och barnhörnor med till exempel filmvisning - eller bara 
fika. Tänk om alla skolor satsade på en öppen kväll i veckan! 
 

Läxor 

I styrelsen har vi resonerat runt detta med läxor, några tycker att det ska finnas, andra tycker inte 
det. Anledningen är att vi verkar för en likvärdig skola (och fritid) och det uppstår direkt 
svårigheter när föräldrar ska hjälpa till med läxorna. 
För att reda ut frågan om läxor tänkte vi bjuda in till ett seminarium i april centralt i staden. Vi vill 
höra vad forskningen säger och bjuder in de som är för och de som är emot. Inbjudan kommer så 
snart alla detaljer är klara. 

 
Möte med skolborgarrådet 
Vi planerar att bjuda in till ett möte med Lotta Edholm nu i vår. Frågor vi ska ta upp med henne är 
bland annat hur de resonerar kring nedläggning av kommunala skolor och etablering av friskolor. 
 
Informationsmöten 
Vi kommer att träffa lokalföreningar för att informera om skolsystemet och alla nya direktiv inom 

skolan. 
 

Till sist kommer en inbjudan från Medierådet och en påminnelse från Lärarförbundet: 
 
Spel spelar roll!  
Tisdagen den 7 februari kl. 14 bjuder Statens medieråd in till en spännande eftermiddag om 

datorspel. Datorspel är en av de mest populära medieformer bland barn och unga men inte lika 
vanligt bland föräldrar och andra vuxna. 92 % av alla 5–9-åringar och 67 % av alla 12–16-åringar 
spelar dator- eller tv-spel, medan 74 % av alla mammor och 52 % av alla pappor aldrig spelar vare 
sig dator- eller tv-spel.  Ni finner inbjudan här: http://www.statensmedierad.se/ 

Påminnelse om uppropet från lärarförbundet angående fritidshemmen, Om ni vill skriva på 
listorna så är det hög tid att göra det nu sista datum för att skriva under uppropet är den 28  
februari. Klicka här för mer information: Upprop för ökade resurser till fritidshemmen  
 

Må så gott och njut av sol och högtryck så länge det varar!  
 
Mvh Linda 
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