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Bakgrund
Studiefrämjandet Stockholms län har sedan 2012 bedrivit utbildningar, föreläsningar och
föräldracirklar i konceptet Älskade barn och Föräldrastöd i Järva i Järvaområdet och på detta sätt
nått ca 7000 föräldrar fram till 2018.
Projektet har under projekttiden utökat sitt kontaktnät. Vid varje utbildnings och föreläsningstillfälle
har nya föreningar och organisationer visat intresse. Projektet har fått stor spridning och finns nu i
samarbete med Studiefrämjandet i många kommuner i landet.
Älskade barn samarbetar med ett tjugotal olika etniska föreningar per år.
Lika många män som kvinnor har deltagit i utbildningarna, studiecirklarna och föreläsningarna.
Studiematerialet Älskade barn riktar sig till föräldrar i ett nytt land och är tänkt som ett första steg till
övriga föräldrautbildningar som redan finns (Föräldraskap i Sverige, ABC, Komet osv). Cirkelledare
och deltagare rekryterats via Studiefrämjandets samarbetsföreningar, vilket är en lång och
personalkrävande process. För att få deltagarna att delta brukar oftast kontakter tas i flera steg av
projektmedarbetaren. Förutsättningen är då att projektmedarbetaren är känd och betrodd i
området.
Älskade barn konceptet har pågått som samarbetsprojekt i Rinkeby -Kista stadsdelsförvaltning sedan
2015 och är sedan juli 2018 ett treårigt IOP tillsammans med enheten för förebyggande föräldrastöd.
I Älskade barn i Rinkeby når Studiefrämjandet ca 1000 föräldrar per år. I Haninge kommun bedrivs
projektet tillsammans med kommunen med 37A medel.
Projektet Älskade Barn i Skolan i samarbete med Spånga- Tensta stadsdelsförvaltning startade 2016
med stöd ifrån Asyl och migrations fonden.
Projektet har givit oss erfarenheter och lärdomar som vi vill bygga vidare på i ett fortsatt samarbete
med stadsdelen. Vi har sett vikten av att bredda målgruppen för verksamheten och inte utestänga
vissa personer från möjligheten att delta. Därför vill vi öppna för att alla föräldrar som är nya i Sverige
och boende i Spånga-Tensta att få delta i verksamheten, vilket även görs i övriga Älskade barn
koncept i länet.
Studiefrämjandets Älskade barn-material innehåller 6 studiecirklar om vardera 3 träffar, som riktar
sig till föräldrar i nytt land med barn 0–18 år. Det innehåller samhällsinformation bl.a. om
föräldrastöd i Sverige, svenska lagar och rättsväsendet, FN:s barnkonvention, barnomsorg och skola
samt fritid, men framförallt utgör det ett diskussionsunderlag för att tillsammans reflektera kring nya
roller i familjen, kulturkrockar, normer och värderingar, fördomar, sociala koder och förhållningssätt
som underlättar förståelsen för, och möjligheten att komma in i, det svenska samhället.
Alla ledare får efter genomförd utbildning materialet Älskade barn, som består av
studiecirkelhandledning, bildkort och tillgång till distansplattform Learnify med ytterligare text, bild
och film material
De utbildade ledarna, som själva är föräldrar och bott länge i landet och har en god kunskap av det
svenska samhället, rekryterar 5-7 föräldrar och leder studiecirkeln på lätt svenska eller på sitt eget

språk.
Efter utbildningen får ledarna ett intyg på att de deltagit i ledarskapsutbildningen.
Utifrån våra mångåriga erfarenheter av att arbeta med detta material vet vi relativt väl vilka områden
som väcker stort intresse, många frågor och vilka som kräver fördjupad information och extra
expertis. Vi arrangerar löpande föreläsningar öppna för både cirkeldeltagare och andra intresserade,
och utbildningar för studiecirkelledare.
Syfte med IOP





Effektiv samordning och utnyttjande av resurser, genom partnerskap kring
föräldraskapsstödjande folkbildningsverksamhet i Spånga- Tensta stadsdelsområde, men
även i förlängningen eventuellt i samarbete med Rinkeby- Kista stadsdelsområde.
Långsiktighet i samarbeten vilket främjar verksamhetsfokus och minimerar arbetstid
förlagd på ansökningar och beslutsprocesser.
Flexibilitet i verksamheten då båda parter ingår i styrgruppen och kan besluta om ev.
förändringsåtgärder.

Mål med samarbetet





Öka föräldrars kunskaper om föräldrars rättigheter och skyldigheter
Öka föräldrars kunskap om barns och ungdomars behov och rättigheter
Öka föräldrars deltagande i familjehusens olika verksamheter
Öka förvaltningens dialog med föräldrar i stadsdelsområdet

Former för samarbetet
Föräldrar i stadsdelsområdet erbjuds, via förvaltningens och Studiefrämjandets samarbete med
föräldrar och lokala föreningar, att delta i studiecirkeln Älskade barn. Älskade barn är ett
studiecirkelmaterial som riktar sig till föräldrar och barn med rötter i
andra kulturer än den svenska. Utöver studiecirklarna anordnas föreläsningar.
Önskemål på teman för föreläsningarna inhämtas från cirkeldeltagare och boende i
stadsdelsområdet. Verksamheten marknadsförs och förankras via
våra projektmedarbetares arbete med föreningar och nätverk i området. Föräldrar som utbildats som
cirkelledare anlitas till att leda Älskade Barn-cirklar för andra föräldrar. De erbjuds också fortbildning
som cirkelledare; Studiefrämjandets ledarutveckling steg 2 och steg 3 och särskild fortbildning för
föräldrastödsledare.
Genomförande
I samverkan med förvaltningen avser Studiefrämjandet per år genomföra:






Två utbildningar per år för nya cirkelledare från föreningar i stadsdelsområdet med ca 40 st.
nya cirkelledare som utbildar ca 200 föräldrar (5 - 7 deltagare/ cirkel) i ca 35 studiecirklar.
Utbildningen innefattar två heldagar i folkbildningskunskap, pedagogik och utbildning i
materialet Älskade barn.
Inom ramen för Älskade Barn i Skolan har vi utbildat 36 föräldrar från området till
cirkelledare, dessa planeras hålla ca 25 - 30 studiecirklar, och utbilda 125 föräldrar i ca 25
studiecirklar. Studiecirklarna ska hållas i stadsdelsområdet. Varje cirkel omfattar minst sex
träffar.
Vi vidareutbildar ca 25–30 redan utbildade ledare vid två tillfällen per år






Vi arrangerar 8 föreläsningar i samarbete med stadsdelen
Vi arrangerar även studiecirklar och föreläsningar i samarbete med Spånga-Tenstas skolor
och förskolor där Älskade barn-ledare kan anlitas som cirkelledare och expertis från skolan
kan anlitas inom olika ämnesområden
Studiefrämjandet är arbetsgivare för en projektledare på 25% och en
projektmedarbetare på 75%

Styrgrupp
Samarbetet leds av en styrgrupp. Styrgruppen ansvarar för styrning och uppföljning av samarbetet.
Förslag på styrgrupp:
2 Representanter för Spånga-Tensta stadsdel
1 Områdeschef i Studiefrämjandet
Studiefrämjandets projektledare
Projektgrupp
Projektgruppen ansvarar för planering och uppföljning av den löpande verksamheten och
avrapportering till styrgruppen.
Två föreningsrepresentanter
Representanter för Spånga – Tenstas stadsdel
Studiefrämjandets Projektledare
Studiefrämjandets projektmedarbetare
Uppföljning
Enkäter, mängdstatistik (könsuppdelad) och intervjuer. Studiefrämjandet svarar för uppföljning av
måluppfyllelse på uppdrag av styrgruppen.
Ersättning till Studiefrämjandet
Total kostnad per år: 1 010 000 kr. enligt nedan.
Kostnader för projektledare med mera
Kostnader för projektledare och projektmedarbetare: 588 000 kr.
En 25 % tjänst som projektledare
En 75 % tjänst projektmedarbetare
Arbetsbeskrivning projektledare: kontakt med förvaltning, deltagande i styr- och projektgrupp,
uppföljning, redovisning.
Projektmedarbetaren: kontakt med föreningar, deltar i föreläsningar, rekrytering, stöd till
cirkelledare, arrangera föreläsningar, rapportering av verksamhet

Övriga omkostnader
Övriga omkostnader 423 000 kr, fördelat på arvode till cirkelledare, kostnad för administration,
förbrukningsmaterial inklusive studiecirkelmaterial, utbildning för blivande och befintliga
cirkelledare, förtäring i samband med utbildning, lokalkostnader, föreläsararvode, barnpassning.
-

Arvode cirkelledare: Efter genomgången utbildning två dagar och minst sex träffar erhåller
cirkelledarna 1400 kr/ cirkel 65 studiecirklar, totalt 128 000 kr. ink soc.
Administration: hantering av löner, ledning 60 000 kr
Förbrukningsmaterial: (studiecirkelmaterial, telefon, dator, tillgång till digital plattform för
cirkelledare, marknadsföring/information, kontorsmaterial, informationsmaterial) 50 000 kr
Ledarutbildning: två utbildare samt en medspråkare två dagar, två tillfällen 36 000 kr.
Lokalkostnad ledarutbildning: 20 000 kr
Matkostnad ledarutbildning: fika och lunch för två dagars utbildning vid två tillfällen för 20
deltagare 20 000 kr
Lokal och matkostnad för 8 föreläsningar: 48 000 kr.
Föreläsararvode: 30 000 kr. inkl. moms för åtta föreläsningar.
Kostnad för barnpassning vid ledarutbildning och föreläsning: 20 000 kr
Kostnad för vidareutbildning av ledare två tillfällen, lokal, mat och fika, utbildare: 10 000kr

Studiefrämjandets medfinansiering
Fördjupningsutbildningar i L2 och L3 för cirkelledare
Folkbildningsmedel till stöd för cirklar som avser föräldrars delaktighet i barnens lärande kan
finansiera vissa föräldracirklar i samarbete med skolan.
Studiefrämjandet Stockholms län ämnar även söka medel ifrån Delmos- Delegationen mot
segregation, i syfte att stödja boende i stadsdelen att komma ut i naturen, göra utflykter i samarbete
med Studiefrämjandet, stadsdelens skolor, föreningar och Studiefrämjandets egna
medlemsorganisationer och vill gärna samarbeta med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning även i
detta projekt.

Ersättning
Total kostnad för IOP/år
1 010 000 kr.
Fortsättning
Förhoppningsvis kan verksamheten fortsätta och fortleva under många år framöver i
samverkan mellan Studiefrämjandet och stadsdelen Spånga- Tensta. Båda parter behöver
dock vara fria att säga upp avtalet om partnerskap med en ömsesidig uppsägningstid om 6
månader.
Kontaktperson: Anna Hammar
anna.hammar@studieframjandet.se
Tel: 0855535222
För Studiefrämjandet Stockholms Län
Områdeschef Projekt och Ledarutveckling: Annika Hamilton
annika.hamilton@studieframjandet.se
Tel:0855535229

Verksamhetschef Ola Bixo
Ola.bixo@studieframjandet.se

