
    September 2019 

Bästa föreståndare, 

Så här i början av hösten vill vi på Hem och Skola berätta om vad vi kan erbjuda både daghemmen 

och våra medlemsföreningar. Vi inleder med att be om hjälp din hjälp att sprida länken till vår 

undersökning, Dagisbarometern, som riktar sig till föräldrar med barn på dagis. Det är första gången 

vi förverkligar en undersökning med den här målgruppen, tidigare har motsvarande undersökningar 

gjorts bland skolbarns föräldrar. 

Dagisbarometern - HJÄLP OSS ATT SPRIDA LÄNKEN!  
Hur ser föräldrar med barn i småbarnspedagogiken på 
verksamheten på dagis? Vad är viktigt, vad är bra och 
vad kunde utvecklas?  
Kunde ni hjälpa oss att sprida länken till 
undersökningen till alla föräldrar på er enhet. Alla 
enskilda föräldrars erfarenhet och åsikt behövs! Kan du 
medverka till att länken till undersökningens webbplats 
puffas på dagisets webbplats/FB-grupper eller e-
postlistor så gör det gärna. Syftet med 
Dagisbarometern är att få konkret inblick i hur föräldrar 
tänker och tycker. Svaren behandlas anonymt och det 
framkommer inte i vilket daghem eller i vilken kommun 
daghemmet verkar. 
https://www.hemochskola.fi/foralder/dagisforalder/dagisbarometern/ 
Bland de föräldrar som deltar i undersökningen och vill delta i utlottningen lottar vi ut 4 st 
presentkort till lippu.fi, á 100 €. Undersökningen stängs 6.10 
 
Föreläsningar för föräldrakvällar 

I och med att ni har en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola så har ni 

möjligheten att anlita en föreläsare för en föräldrakväll från vårt föreläsarnätverk. Kolla vilka 

föreläsare som vi markerat med ”dagis”, det är ett tecken på att de har ett koncept som riktar sig till 

dagisföräldrar. Det är en kostnadsfri förmån att en gång per verksamhetsår anlita en av våra 

föreläsare: 

https://www.hemochskola.fi/foreningar/forelasare/ 

Hem och Skola 50 års träffar 

Vi firar förbundets 50 år med festliga träffar med temat ”Kraft och glädje i att vara förälder”. Alla 

föräldrar i ert dagis är varmt välkomna att delta. Programmet varierar lite från ort till ort. Mera 

information finns på vår webbplats och publiceras på FB. Det är fint om du som föreståndare vill 

hjälpa oss att puffa den träff som ordnas i din region. 

https://www.hemochskola.fi/evenemang/ 

Ti 1.10 kl.18-21 Helsingfors och Mellannyland, Luckan i Helsingfors 

Ti 8.10 kl.18-21 Östra Nyland, Akan i Borgå 

Ti 15.10 kl.18-21 Åboland, Kvartersklubben i Åbo 

Ti 22.10 kl.18-21 Västra Nyland, Seminarieskolan i Ekenäs 

Ti 5.11 kl.18-21 Norra Österbotten, After Eight i Jakobstad 

Ons 6.11 kl.18-21 Södra Österbotten, Malakta i Malax 

Ti 19.11 kl.18-21 Åland, Hotell-och restaurangskolan i Mariehamn 

https://www.hemochskola.fi/foralder/dagisforalder/dagisbarometern/
https://www.hemochskola.fi/foreningar/forelasare/
https://www.hemochskola.fi/evenemang/


Tidningen Hem och Skola 

Tidningens nästa nummer utkommer i slutet av september. Vi är tacksamma för hjälpen att 

distribuera den tryckta tidningen så att den når föräldrar. Det passar bra att länka till tidningen i pdf-

format från ev. Wilma/webbplats och informera om att ett nytt nummer inom kort kommer att nå 

föräldrarna på ert dagis. Vi publicerar uppdateringar om att tidningen utkommit både på FB ”Hem 

och Skola i Finland” och på vår webbplats. 

 

****************************************************************** 

Hem och Skola tips för samverkan: 

Tiden för höstens första föräldramöte närmar sig.  På vår webbplats 

https://www.hemochskola.fi/dagis/foraldramoten/ 

har vi samlat en hel del om material föräldramöten. 

Här ett litet smakprov på vad som finns på sidan: 

TIPS FÖR FÖRÄLDRAMÖTEN 

• Förmedla att du som pedagog ser föräldrarna som en resurs. 

• Sträva till att föräldramötet blir interaktivt. Det fungerar oftast bra om föräldrarna får sitta i 

mindre grupper och samtala kring något givet tema. 

• Låt föräldrarna uttala förväntningar på hur de vill att kontakten mellan daghemmet och skola 

ska skötas. Som pedagog får du gärna också uttala förväntningar på föräldrarna. De är oftast 

de outtalade förväntningarna som ställer till problem. 

Hösthälsningar,  

 

Förbundet Hem och Skola 

Micaela Romantschuk 

Verksamhetsledare 

https://www.hemochskola.fi/dagis/foraldramoten/

