
 

 

   Medlemsbrev april- maj 2012 

 

Hej alla ni! Ser just nu på nyheterna att det var högsommarvärme i Göteborg i dag den första maj. 

Härligt! Snart hoppas vi att värmen når upp till oss i Stockholm och att vi fram till sommarlovet 

kan ägna tid åt att möta föräldrar och agera i skolpolitiska frågor.  

Skolor läggs ner 2013 

En av dessa skolor är Bredbyskolan i Rinkeby. När vi fick kännedom om detta agerade vi men utan 

effekt.  Först blev föräldrar upprörda men sedan såg de möjligheterna, de vill använda lokalerna till 

friskola i området och då helst en gymnasieskola med lärlingsutbildning. Hur det bli med det lär vi 

få all anledning att återkomma till men vi börjar med ett möte med skolborgarrådet för att lyfta 

frågan till rätt instans. 

 

Verksamheten   

Vi har jobbat för att utveckla de två projekt som FiSS driver. I Farsta jobbas det vidare i nära 

samverkan med stadsdelsförvaltningen. Där hålls det sedan i mars en ”Tubenkväll” en gång i 

månaden. Kvällen är öppen för alla föräldrar i Farsta. I vår har två spännande kvällar genomförts. 

I Rinkeby bygger arbetet på ett förtroendefullt förhållningssätt mellan FiSS och Järva 

Föräldraallians. Vi stöder dem i deras föreningsarbete och planerar verksamhet tillsammans.   

Målet nu är att utvidga samverkan med flera grupper främst på Järva. Några kontakter har tagits 

och vi planerar att hålla ett seminarium i höst – Om uppväxt och föräldraskap i olika kulturer. Vi 

skall belysa svårigheter för föräldrar i aktion med deras barn och unga men också möjligheter 

Nyligen deltog FiSS i en hearing om barnfattigdom, i panelen satt bland andra ordförande för Järva 

föräldraallians, Joakim Palme var gästtalare i egenskap av professor i statskunskap. 

 

Seminariet angående läxor 
Läxseminariet som utlovades i det förra medlemsbrevet fick vi skjuta upp tills i höst. Denna gång 

avstår jag att skriva datum men jag kan lova att det kommer att skickas ut en inbjudan i augusti. 
 

Föräldrariksdagen 2012 

FiSS moderorganisation heter Föräldraalliansen Sverige och i år hölls den årliga riksdagen i 

Bromma, Vi var en liten men engagerad skara som stötte och blötte ett antal frågeställningar. 

Några av dem kommer förbundet att driva; En likvärdig skola för varje elev samt frågan om 

inrättandet av föräldraombud i kommunerna. Mer om detta kommer i nästa medlemsbrev. Vår 

ordförande för Föräldraalliansen Sverige ända sedan starten 2005 lämnade över uppdraget som 

ordförande till mig och jag ska göra allt jag kan för att förvalta det väl, men för att lyckas med det 

behöver jag och styrelsen er hjälp. Med glada hejarop och konstruktiv kritik kan vi åstadkomma en 

hel del. Ge oss feedback, kom med förslag på verksamhet, ställ frågor eller föreslå samarbete. Vi 

behöver ert stöd och i bästa fall kan vi vara ett stöd för er. Ju fler vi är ju bättre mandat får vi att 

driva på i frågor om förskola – skola – fritids, men också andra för föräldrar viktiga frågor. 

 

Det går fortfarande att stödja oss genom att betala in medlemsavgiften för 2012 á 200 kronor till  

Pg: 67 95 58-7 Uppge bara vilken skola och förening/råd ni representerar. 

 

 

Må så gott! 

 

Linda Eriksson 

Ordförande 

 


