
 

 

Medlemsbrev februari/mars 2012 

Hej! Vilken helg! Solen strålar från klarblå himmel och fågelkvittret påminner oss om att 

snart är det vår på riktigt! 

Sedan sist vi sågs har vi lagt ner en hel del tid på FiSS utveckling, med anledning av det 

har vi försökt klargöra våra svagheter. Vi kom fram till att vi är för få personer och att 

resurser saknas i form av tid men också ekonomiskt, Vi har också en del styrkor som vi 

vet att vi delar med många fler av er medlemmar inte minst engagemanget för våra barn 

och unga! Detta engagemang skapar oanade möjligheter att driva föreningen framåt! 

Dessa utvecklingsfrågor jobbar vi i styrelsen vidare med i nära samarbete med 

Föräldraalliansen Sverige 

Tubenkväll! 
Hur ser drogsituationen ut bland unga i Farsta? 

Vad kan vi som föräldrar göra? 

 

Dag: måndagen den 19 mars! 

Plats:  Allaktivitetshuset Tuben Munkforsplan 45 i Farsta centrum, vid t-banan 

Tid: Klockan 19.00–20.00 

  fika till självkostnadspris från klockan 18.30. Fri entré!  

  Ni finner hela inbjudan på www.fiss.se   

 

Tuben kvällarna hålls alltid i Farsta och ingår i FiSS Skol- och hälsoprojekt. 

 

Men misströsta inte! Liknande kvällar hålls lite varstans i staden, nu också på söder, 

närmare bestämt på Åsö grundskola där välkomnas ni till en kväll med: 

 

Föräldrafällan! Av SOLVERE forumteater tillsammans med, fältassistenter, närpolis, och 

stadsdelsförvaltningens preventionssamordnare. 

   

Inbjudan vänder sig främst till er föräldrar samt till personalen på Åsö grundskola  

 

Dag: tisdagen den 20 Mars  

Plats: Åsö Grundskola Blekingegatan 55, Sal A 34 

Tid: Klockan 18.30 

 

Begränsat antal platser (alla är välkomna men föräldrar från Åsö har företräde) Anmäl till 

infoasoff@gmail.com  

 

Kvällen börjar med att Solvere ger ”Föräldrafällan” därefter blir det fika med samtal och 

nätverkande i mindre grupper. 

 

 

 

http://www.fiss.se/
mailto:infoasoff@gmail.com


Välkomna den 24 april i Åsö grundskolas aula! 

Som ni förstår är titeln för vårt tänkta seminarium/hearing inte spikat men det ska 

handla om just det, dagen är dock bestämd till den 24 april och vi kommer att vara på 

Åsö grundskola i deras aula. Inbjudan kommer så snart alla detaljer är klara. 

- Är läxor till för eleverna eller för lärarna eller kanske för samkväm i familjen? 

- Bidrar läxor till en mera likvärdig skola? 

 

Det och många andra frågor hoppas vi få svar på och i nuläget jobbar vi för att få de 

talare som vi tror kan tillföra kunskap och åsikter i frågan om läxor.  

Två som tackat ja är Ingrid Westlund och Magnus Blixt. 

 

Ingrid Westlund, lågstadielärare, fil.dr och docent i pedagogik vid Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande i Linköping. 

   

Magnus Blixt är yrkesverksam lärare, författare, föreläsare, frilans, facklig företrädare, 

folkdansare, seminarieledare, ledamot av Lärarnas yrkesetiska råd och 360s lärarpanel. 

 

 

  

Dag: lördagen den 22 maj 

Plats: Viking Lines terminal Stadsgården, Slussen  

Tid. Samling klockan 07.00  (vi är tillbaks 19.00) 

 

Temat är en fortsättning på våra samtal kring samarbetet/samverkan mellan 

skola/förskola och föräldrar. 

 
Inledningsvis tänkte vi att vi ni som deltagit på tidigare konferenser kan berätta om era erfarenheter 

av Föräldrakraft, hur träffarna läggs upp och hur era tankar går kring föräldrars betydelse och kraft. 

 
Till denna resa är rektorer inbjudna och vi hoppas att genom lyssnandets konst  tillsammans hitta sätt 

att förbättra samarbetet mellan skola och hem  
 

Anmälan: Senast den 1 maj men kom ihåg att först till kvarn gäller.  
Uppge namn, födelseår och medborgarskap och skicka sedan din anmälan till direkt till Nätverket 

Föräldrakraft: 

Talal Imam:   talal_imam@hotmail.com 
Jonna Jonsson: jonssonjonna@hotmail.com  

 
 

Sist men inte minst! Årets Föräldrariksdag hålls den 21-22 april i Stockholm 

Bromma, vill du vara med och representera FiSS så hör av dig tillbaks! 

 

Soliga hälsningar! 

 

Linda Eriksson 

Ordförande 
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