
The Capital of Scandinavia

FÖRÄLDRASKAP I SVERIGE
PLUS, FRAMTID STOCKHOLM

SOCIALFÖRVALTNINGEN



BAKGRUND TILL FÖRÄLDRASKAP I SVERIGE

FÖRÄLDRASKAP I SVERIGE ÄR SAMHÄLLSORIENTERANDE FÖRÄLDRATRÄFFAR FÖR 
UTRIKESFÖDDA FÖRÄLDRAR MED BARN I ÅLDERN 0-18 ÅR.

UTVECKLAT UTAV PLUS I SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN

• SAMHÄLLSORIENTERANDE:

• DELTAGARE EFTERFRÅGAT ANNAN INFORMATION, MER 

DIALOG OCH  AKTIV MEDVERKAN 

• DISKUTERA ÄMNEN SÅSOM NORMER, JÄMSTÄLLDHET 

OCH BARNS RÄTTIGHETER



FÖRÄLDRATRÄFFARNA

• FÖRÄLDRATRÄFFARNA GES I GRUPP PÅ 10-15 FÖRÄLDRAR.  

• FÖRÄLDRAGRUPPEN TRÄFFAS VID FEM TILLFÄLLEN Á 2,5 TIMMAR. 

• VARJE TRÄFF LEDS AV TVÅ UTBILDADE GRUPPLEDARE. 



INNEHÅLL
TRÄFFARNA FÖLJER EN MANUAL OCH BESTÅR AV DISKUSSIONER UTIFRÅN FÖLJANDE ÄMNEN:

• ATT VARA FAMILJ I NYTT LAND OCH BARNENS FRITID

• FÖRSKOLA, SKOLA, POJKAR OCH FLICKOR  

• HÄLSA OCH SJUKVÅRD

• FÖRÄLDRARS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

• ATT VARA TONÅRSFÖRÄLDER

BARNKONVENTIONEN OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIVET GENOMSYRAR TRÄFFARNA.



FÖRÄLDRARS SYNPUNKTER

”Jag visste inte det 
här…”

”Bra att prata och 
få ställa frågor”

”Intressant”

”Ingen har 
berättat om 

barnkonventionen 
förut”

”Så viktigt att 
få veta”

”Fika, så bra”

”Bra att få 
exempel” ”Tack”

”Bra med nya 
ord”

”Vi är alla 
mer lika än 

olika”

”Nu vet jag 
var jag kan 
få hjälp ”



GRUPPLEDARNAS SYNPUNKTER

”Vårdtrappan 
bra många visste 

inte detta”

”Föräldrarna började fundera 
över vad man kan göra 

tillsammans med sina barn för 
att familjen ska må bättre. 

Gruppen gav varandra tips på 
hur de kan få barnen aktiva”

”Utbildning 
och material 
bra, allt föll 
på plats i 
gruppen”

”Föräldrarna blev 
eld och lågor över 
kartläggningen på 
fritidsaktiviteter’’

”Föräldrarna 
var aktiva från 

början, så 
spännande 

diskussioner”

”Positiv respons på träff 4, 
alla i gruppen hade 

dåliga upplevelser från 
skolan och ville inte att 

deras barn skulle ha det så 
(om skydd för barn)”

”Bra att få 
exempel, många 

var tacksamma över 
informationen och 
diskussionerna”

”Så bra material, 
det behövs 
verkligen’’

”Vissa teman 
väckte mer tankar, 

frågor och 
diskussioner andra 

verkade mer 
självklara ”



FRÅGOR ???
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