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Om föreningen 
 
Föräldrariksdag 

2018 års Föräldrariksdag hölls den 27 maj på Hotell Park Inn i Solna. 
 
 
Styrelsemöten 

Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen har haft 7 styrelsemöten varav ett 
konstituerande styrelsemöte. 

 
 

Arbetsmöten 
Styrelsen höll tre arbetsmöten under verksamhetsåret.  

 
 
Föräldraalliansens uppdrag 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och 
föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. 
Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en 
utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och 
hälsa. 

 
I verksamhetsbeskrivningen utvecklas förbundets syfte fördelat på fem olika 
huvudområden. 

 
Föräldraalliansen Sverige ska 

 ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i utbildningspolitiska frågor såväl 
som frågor som berör barns, ungas och föräldrars villkor 

 verka för ett utökat samarbete mellan föräldrar, skola och andra 
samhällsinstitutioner 

 stödja landets föräldraföreningar i deras arbete 
 samverka med andra organisationer och myndigheter verka för att föräldrars 

roll och inflytande i skola, förskola och samhället i övrigt stärks 

 
Ekonomi 

Alla föräldrasammanslutningar är inte föräldraföreningar med egen ekonomi. 
För att möjliggöra också för dessa att ansluta sig till förbundet har medlemsavgiften 
redan från starten varit 0 kronor, däremot har det krävts ett årligt aktivt 
ställningstagande. 

 
Förbundets enda intäkt 2018 är ett bidrag från Skolverket i enlighet med förordning 
1998:1636. För verksamhetsåret 2018 tilldelades förbundet 395 000 SEK. 

 
Mer information återfinns i årsredovisningen. 
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Verksamhet 
 

Kommunalt Grundskoleindex 
Föräldraalliansen Sverige kommunala grundskoleindex visar kommunernas skiftande 
ambition för grundskolan. 2018 publicerades indexet för 13:e gången. Jämfört med 
förra året har skillnaden mellan kommunerna ökat vilket är alarmerande. 
 
Bästa grundskolekommun blev Jokkmokk med 3,22 (förra året Dorotea med 3,26 
poäng) och sämsta kommun blev Laxå med 1,39 poäng (förra året Perstorp med 1,88 
poäng). 
 
Den kommun som stigit mest i rankingen jämfört med 2017 är Lekeberg som stigit 
med 185 placeringar och återfinns på 66:e plats. 
 
Den kommun som sjunkit mest i rankingen jämfört med 2017 är Norberg som sjunkit 
229 placeringar till plats 285 
  

 
 
Sammanfattande resultat Grundskoleindex 2017 

Bästa kommun: Jokkmokk 
Sämsta kommun: Laxå Årets raket: Lekeberg 
Årets dykare: Norberg 

 
Hela listan presenteras i rankingordning,  
alfabetisk ordning, förändring samt länsvis  
och kommungruppsvis på Föräldraalliansen  
Sveriges hemsida. Grundskoleindex 2018 

 

Detta är den aktivitet som ger förbundet mest  

uppmärksamhet under året. 
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Hemsida, sociala media och kommunikation 
 

Mål med webbkommunikationen 
Syftet med Föräldraalliansen Sveriges webbplats är att vara en kanal för information, 
kommunikation och marknadsföring. Förbundets målgrupper ska dygnet runt på ett 
lättillgängligt sätt hitta korrekt och aktuell information om Föräldraalliansen. 

 
Webbplatserna ska öka intresset för förbundet och bidra till att påverka 
samhällsutvecklingen på ett för föräldrar och förbundets medlemmar gynnsamt sätt. 

 
 

 
 
 

Webbplats 
2016 lanserade förbundet nuvarande hemsida på den nya plattformen. Under 
verksamhetsåret har arbetet med att utveckla sidan till en naturlig plats för föräldrar 
och föräldragrupper att finna, för föräldrar, viktig information i form av temasidor. 
Sidan har under 2018 föreningens Facebookflöde integrerats i hemsidan. 

 
Bland temasidorna finns följande 

 
Föräldrainflytande 
 Föräldrasamverkan på olika nivåer 
 Vi föräldrar har ansvaret för våra barn 
 Samverkan med skolan 
 Föräldrasamverkan i styrdokumenten 
 Bilda en föräldraförening 
 Överenskommelse 
 Föräldrarörelsen 
 Årets samverkare 
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Föräldraansvar 
 Vårdnadshavare eller förälder – vad är skillnaden? 
 Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande 
 Skolplikt och rätt till utbildning 
 Frånvaro och ledighet 
 Att arbeta med särskilt stöd 
 Trygghet och studiero 
 Klagomålshantering 
 Avgifter i skolan 
 Elever med heltäckande slöja i skolan 
 Elevers rätt till kunskap extra anpassningar och särskilt stöd 
 Frågor & svar 

 
Skola 
 Skola 
 Förskola 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Specialskola 
 Sameskolan 
 Gymnasieskolan 
 Gymnasiesärskolan 
 Stödinsatser i skolan 
 Fritidshem 
 Den svenska skolan för nyanlända 
 Styrdokument 
 Myndigheter 

 
Mobbning 
 Vad är mobbning? 
 Vad är kränkande behandling? 
 Diskriminering 
 Sexuella trakasserier 
 Hur vanligt är mobbning? 
 Hur vet jag om mitt barn är utsatt för mobbning? 
 Vad kan jag göra om mitt barn utsätts för mobbning? 
 Vad kan jag göra om mitt barn mobbar? 
 Barn har rättigheter 
 Sexuella trakasserier 
 Det här gäller i förskola, skola och på fritids 
 Lagar och regler 
 Förebygga och motverka 
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ANDT 
 Drog- och alkoholprevention 
 ANDT-strategin 
 Råd till föräldrar 
 Varför är det förebyggande arbetet så viktigt? 
 Samtal om alkohol och tobaksbruk eller sen hemkomst 
 Vad lockar unga människor att vilja pröva tobak och alkohol? 
 Kännetecken för olika droger 
 Anknytning och relation till våra barn för en stadig grund 

 
 
Övriga temasidor 
 Internet 
 Betyg 
 Skolmat 
 Arbetsmiljö 

 
Därutöver finns aktuella händelser, kontaktinformation, pressmeddelanden, 
skolpolitik mm. Adressen är www.foraldraalliansen.nu. Sedan december 2014 har 
förbundet också tillgång till domänen www.foraldraalliansen.se som länkar vidare till 
nu-adressen. 

 

Enligt Google Analytics har Föräldralliansen Sveriges hemsida har haft 16000 unika 
besökare med totalt 19000 besök. Totalt antal sidvisningar är 38 438 st och de mest 
besökta sidorna är handlar, förutom av index (start-sidan), om mobbning, 
föräldrainflytande och grundskoleindex. 
 
Statistik från Webbjätten säger att vi har haft 456 867 besök (anger inga besökare). 
Vad de olika siffrorna beror på kan inte sägas i dagsläget.  

 

 
 
Sociala medier 

Vi har under året fokuserat på att arbeta med förbundets facebooksida där vi själva 
skriver om och delar aktuella händelser. Genom Facebook som kanal har vi även haft 
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direkt dialog inte bara med enskilda föräldrar i slutna forum utan även med andra 
lokala föräldraföreningar.  
 
Under året har Facebooksidan haft stadigt ökande antal besökare. Det som ådrog sig 
mest intresse på Facebook under året var möjligheten för föräldrar att komma in med 
deras mest brinnande skol- och samverkansfrågor till regeringspartierna i samband 
med riksdagsvalet 2018 samt inlägg publicerade av oss i december månad.   
 
Facebook var FS främsta kommunikationskanal 2018, se tabell nedan.  

 

 
 
Räckvidd för betalda kontra icke betalda Facebook inlägg är markant, dock är turn-
over-rate okänd. 
 

 
 

 
Antalet följare har ökat under året. 
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FFWEB 

Föräldraråd och föräldraföreningar med medlemskap i Föräldraalliansen Sverige har 
som en medlemsförmån, erbjudits gratis plats på förbundets webbhotell. 
Syftet med platsen är att kostnadsfritt erbjuda plats för medlemsföreningarnas 
hemsidor oavsett om de äger en egen domän eller väljer att vara subdomän under 
www.ffweb.se 

 
Dock har inga lokala förbund nyttjat denna  tjänst under året, varför det till kommande 
verksamhetsår ska undersökas huruvida erbjudandet ska finnas kvar eller ej, vilket 
värde det  ger både oss och de lokala förbunden.  

 

Medlems och nyhetsbrev  
Under året har vi sänt ut 3 st medlemsbrev, 3 pressmeddelande samt 3 nyhetsbrev. 

 
I medlemsbreven informerar vi om ak- 
tuella händelser och påminner om att ett aktivt ställningstagande krävs för 
medlemskap. I år informerades medlemmarna dessutom om vår integritetspolicy. 

 
Nyhetsbreven är av mer allmän karaktär av intresse för fler än medlemmarna. 
 
 

Året Samverkare 
För fjärde året utsåg förbundet Årets samverkare. 
Magnus Waller 
För hans idoga arbete med Guldsitsen. 
Guldsitsen är ett verktyg som användas som  
för att skapa tillitsfulla relationer mellan skola  
och hem.  
Trots att Guldsitsen som verktyg använts i mer  
än 10 år är den fullt ut aktuell i mötet mellan elever, 
föräldrar och lärare i syfte att gå från paternalism till partnerskap. 
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Internationell samverkan 
 

Nordisk kommitté - NoKo 
NoKo, är ett samarbetsnätverk för föräldraorganisationer i Norden. 
Vårt gemensamma uppdrag är att befrämja samarbetet mellan föräldrar och skola i 
våra länder. För att kunna göra det på bästa möjliga sätt utbyter vi erfarenheter och 
idéer med varandra. 
 
Under verksamhetsåret 2018 hölls en konferens i Oslo för alla medlemsorganisationer 
(Föräldraförbund) i Noko från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island samt 
Färöarna. 
 
Konferens med fokus på mångfald och anpassning 
Höstens konferens syftade till att öka förståelsen kring mångfald och anpassning samt 
hur man i praktiken kan arbeta med dessa frågeställningar både lokalt och nationellt.  
 

Föräldraalliansen Sverige bidrog med en workshop på temat Samverkan med föräldrar 
med ett annat språk och kultur. Bildmaterial finns under #nokokonf2018  
 
Under hösten 2018 har föreningen även kommunicerat och förhandlat med Noko om 
upplägget för medlemsavgift i Noko. Detta eftersom medlemsavgifter hittills grundats 
på befolkningsmängd i respektive land. Föräldraalliansen Sverige har föreslagit att 
medlemsavgifterna istället ska beräknas i olika nivåer med tydliga brytpunkter där 
den grundläggande faktorn för avgiftens storlek är det föreningens bas-ekonomi, tex 
storlek på erhållna bidrag. Resultatet av detta arbete beräknas att fattas beslut om i 
Noko Q1 2019.  
 
 

Presentationer 
Styrka, glädje, medkänsla. – Lär dig som förälder att se ditt barns styrkor med 
ansats i positiv psykologi, neuropsykolog, forskningsledare Åse Fagerlund, Folkhälsan 
i Finland. 

”Hur stöda elever med hög inlärningspotential?” Jan Sivert Jøsendal, 
Prosjektleder/ Fylkesrådmann for sammenslåingen av Vestfold og Telemark 

Kærlighed i Kaos – et dansk forældretræningsprogram. Anna Furbo Rewitz, 
udviklingskonsulent hos ADHD-foreningen i Danmark 

“Towards Equity in Family Engagement. More is Needed than a Good Policy” 
Áine Lynch Verksamhetsledare vid National Parents Council, Irland. 

Foreldrenes betydning for å lykkes med et godt skolemiljø for elever med 
flerspråklig bakgrunn Sigrun Aamodt, Senterleder, Nasjonalt senter for flerkulturell 
opplæring - NAFO 

  
 
Workshops  
 Samverkan med föräldrar med ett annat språk och kultur, Anneli Nuanes och 
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Gabriella Mattson, Föräldraalliansen, Sverige. 
 
Lær med familjen, Mette With Hagensen och Morten Kruse, Skole og Forældre, 
Danmark. Introduktion handout, Tilgang handout, Eksempel på familieopgave 
 
The Islandic Model for prevention of substance abuse among teens, Hrefna 
Sigurjónsdóttir, Heimili og skóli, Island 
 
 
European Parent Association- EPA 

Föräldraalliansen är fortsatt medlemmar i EPA. Under 2018 har vi inte deltagit på 
några möten eller konferenser dels pga resursbrist både vad gäller finansiering och 
manskap men också pga att EPA inte anordnat några större mötesforum.  
 
För kommande verksamhetsår gör Föräldraalliansen Sverige en översyn av sina 
medlemskap både i NoKo och EPA för att se vilket värde vi får ut av dessa medlemskap 
till vårt dagliga arbete för samverkansfrågor i Sverige. 

 

Remisser 
Förbundet har under verksamhetsåret svarat på följande remisser: 
 

SV dnr 2017:1501 Stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och 
teckenspråk för hörande 

SV dnr 2017:782 
Stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan 
respektive sameskolan 

Fi2018/00130/K 
Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig 
finansiering 

SV Dnr: 6.1.1-
2018:570 Förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram, 

SOU 2018:17 Med undervisningsskicklighet i centrum  

Dnr 2018:751 Obligatoriska nationella bedömningsstöd i årskurs 1  

SV 2018:592 Allmänna råd med kommentarer om betyg och betygssättning  

SV 2018:00027 Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet 

Dnr: 2017:01384 
Remiss avseende förslag till reviderade allmänna råd om 
mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola (Skolverket) 

Dnr: 
Ku2018/01543/RS 

Remiss av utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot 
diskriminering i skolan 

SOU 2018:57 Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället 
(Läsdelegationen) 

SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller 
studerar 

SV Dnr: 2018:686 
Justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och 
omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar 
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som krävs med anledning av ett införande av en 
undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som 
kommunal vuxenutbildning.  

 

Press och Media 
 
Radio 

Sveriges Radio P4 intervjuade Föräldraalliansen Sverige, förskoleklasslärare och 
Lärarförbundet i samband med att Förskoleklass blev obligatoriskt hösten 2018. Vad 
det egentligen innebär var och är i skrivande stund oklart för många pedagoger. 
 
Tidigare har förskoleklassen varit frivillig. Men från och med höstterminen 2018 gäller 
tioårig skolplikt, efter beslut i riksdagen. Vad den här förändringen innebär i praktiken 
har skapat viss förvirring. 
 
Lotta Hansson som är förskoleklasslärare på Årstaskolan i Stockholm tycker att det 
saknas information om vad som gäller och efterfrågade mer strukturer kring vad som 
gäller.  
 
Lisa Heino, utredare på Lärarförbundet, håller med om att det finns praktiska problem 
med införandet av obligatorisk förskoleklass. Samtidigt menar hon att beslutet är 
viktigt. 
 
Jennie Gehlin deltog i intervjun och förde fram både för- och nackdelar med 
obligatoriet. Fördelen med att fånga upp de dryga 2000 barn som fram till i höstas inte 
var med i förskoleklass och få in dem i den pedagogiska verksamheten. Att komma ini 
förskoleklass för dem av dessa barn som har annat modersmål än svenska är det 
givetvis ett viktigt steg för att få pedagogiskt stöd med svenska språket. Det negativa 
som vi lyfte var ffa motsvarande som representant för förskoleklasslärare gjorde – hut 
obligatoriet förändrar i praktiken, vad som förväntas osv behöver definieras. Att ”bara” 
statuera att förskoleklass är obligatoriskt utan att definiera värdet, syftet, hur ska 
genomföras och vad som förväntas under det skolåret på olika aktörer räcker inte.  
 

Skolvärlden 
Föräldraalliansen Sverige har nämnts i Skolvärlden den 7 mars i samband med ett 
möte mellan vår förening, Lärarnas Riksförbund och Barn i behov. Mötet och 
omskrivningen i Skolvärlden handlade om hur lärare och föräldrar sa kunna mötas i 
konflikter. Det hela mynnade ut i ett likvärdigt samarbete i att skriva en debattartikel.  
 

FS-folder 
En arbetsgrupp har arbetat med att slutföra arbetet med en liten folder/pamflett. 
Foldern vänder sig till föräldrar och beskriver vad Föräldraalliansen gör och arbetar 
för på ett nationellt plan i samverkansfrågor mellan skola, föräldrar och elever.  

 



Föräldraalliansen Sverige - Verksamhetsberättelse 2018 

14  

 

Föräldrastöd - när barn far illa i skolan 
 

Under 2018 har vi fått in ett flertal ärenden där föräldrar sökt stöd, rådgivning och 
hjälp då deras barn farit illa i skolan. I samtliga fall har barnen utsatts för grov 
kränkande behandling, fysisk misshandel och i några fall även flertalet dödshot. Barnen 
har inte haft en trygg skola och varken föräldrar eller barn har upplevt att de fått det 
stöd de behöver från respektive skola.  
 
Föräldraalliansen Sverige har hjälpt dessa föräldrar med: 
- Stödjande och förberedande samtal inför möte med skolan 
- Vägledning i svensk lag 

o Skollag 
o Brottsbalken 
o Andra relaterade och relevanta lagar 
o FN-konventionen och barnkonventionen 

- Kravställa konkreta åtgärdsplaner och kontakter med skola 
- Handlingsplan för sin kontakt med skola med SMARTA-mål 
- Närvara vid möte med skolan 

 
Familjerna som vi stöttat har varit mycket tacksamma för den konkreta hjälpen. Inte 
bara för att vi agerat mentalt stöd och bollplank utan för att det också har drivit på 
processerna så att barnen kan känna sig trygga i sin skolmiljö, få den hjälp och stöd de 
rättmätige har rätt att få. Till syvende och sist får barnen genom en trygg skola en 
ärlig chans att uppnå kunskapsmålen.  

 

Samverkan med CAN 
Centralorganisationen för alkohol- och narkotikaupplysning - CAN 
Föräldraalliansen var representerad i CAN:s styrelse genom en suppleantpost. 
Uppdraget har varit givande och lärorikt. Fortsatt samarbete med CAN är aktuellt tex 
för medverkan på föreläsningar och temadagar  
 
I november 2018 medverkade Föräldraalliansen Sverige på CANs seminarium kring 
aktuellt forskning inom ANDT. Föräldrar, andra organisationer, skol- och 
fritidspersonal mm från Stockholms län och närliggande län medverkade under 
dagen. Under dagen knöts nya kontakter och erfarenheter byttes kring ANDT frågor i 
kontexten samverkan mellan skola och familj. Då mycket i den senaste forskningen 
visar att barn till föräldrar som missbrukar har stora utmaningar att klara skolan var 
samverkansfrågorna högst aktuella att diskutera tillsammans. Presentationen om de 
förebyggande insatserna är värda pengarna bidrog också i en positiv anda till att 
samverkansfrågan lyftes. 
 
Föreläsningar: 
- Hur mår barn till föräldrar som dricker för mycket? - preliminära resultatet från 

en ny befolkningsundersökning av ungdomar födda 2001. Mats Ramstedt, 
Forskningsansvarig på CAN/Forskare på KI 

- Förebyggande insatser inom ANDT-området – är det värt pengarna? Camilla 
Nystrand Hälsoekonom, doktorand Uppsala Universitet 

- Lokalt förebyggande – preventionsindex m.m. Håkan Leifman, direktör, CAN 
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Referensgrupper 
Under året har Föräldraalliansen Sverige deltagit i flera referensgrupper för 
Skolverket och Utbildningsdepartementet. 
 

Referensgrupp angående Skolverkets översyn av förskolans läroplan 
Föräldraalliansen Sverige har ingått i referensgruppen för Skolverkets översyn av 
förskolans läroplan. Dessvärre nådde aldrig remissen i ämnet fram till oss på grund av 
Skolverkets bristande rutiner. Vi har kommunicerat detta till Skolverket. Resultatet av 
deltagandet mynnade dock ut i att läroplanen omfattar numera texter kring 
samarbete mellan vårdnadshavare och förskolan.  
 
 

Referensgrupp Utbildningsdepartementet 
Under hösten 2018 Föräldraalliansen Sverige har som enda föräldraförening deltagit i 
Utbildningsdepartementets referensgrupp för: 
- Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven U 2017:07. 

 
Vi kan inte gå in på detaljer i detta då allt material är arbetsmaterial i utredningen, 
men stora frågor som elevhälsa, extra anpassning och särskilt stöd, läsa- skriva- 
räknagaranti mm har diskuterats.  
 
Från styrelsen har Jennie Gehlin medverkat i och med sina erfarenheter som leg. 
Arbetsterapeut i med arbete för personer med funktionsvariationer.  
 
Referensgruppen fortsätter arbetet under 2019.  

 
 
Skolverkets samråd – regeringsuppdrag om sex- och samlevnadsundervisning 

Föräldraalliansen Sverige bjöds som enda föräldraförening in till Skolverkets samråd 
om sex- och samlevnadsundervisning. Upplevelsen var att det var svårt för att inte 
säga omöjligt att göra sig hörd i den stora gruppen som förälder, en känsla av att få 
stånga sig blodig för att komma fram med forskning, rapporter och fakta i ämnet. 
Personligt tyckande präglade den arbetsgrupp som vi fick vara del av vilket är synd då 
det finns mycket fakta att tillgå på området.  
 
Som avslutning lämnades handskrivna noteringar till Skolverket med 
Föräldraalliansens åsikter (ur både ett barn- och föräldraperspektiv) till Skolverket.  
 
Det vi tar med oss av denna medverkan samt medverkan i Utbildningsdepartementets 
referensgrupp kring elevhälsofrågor mm är vikten av att vi fortsätter delta för att 
försöka göra föräldrarnas röst hörda. Annars är risken att vi glöms bort än mera.  
 
 

Referensgrupp förtydligande av läroplanerna för gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 

Skolverket fick 2018 i uppdrag att göra förtydliganden av läroplanerna för 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Föräldraalliansen 
Sverige bjöds in till samråd och deltog i april som representant för föräldraföreningar.  
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Övrig verksamhet 
 

Fråga riksdagspartierna 
I samband med 2018 års riksdagsval ställde vi frågan till föräldrar och 
föräldraorganisationer  
- vilka som var de viktigast frågorna för föräldrar att få svar på inom skolpolitiken? 

 
Resultatet blev 4 frågor som vi skickade till alla riksdagspartierna. Deras svar 
publicerade vi sedan på Föräldraalliansen Sveriges hemsida inför valet i september. 
 
Frågorna var: 
- Hur ska Sverige få en jämlik skola för alla elever? 
- Hur ska skolan drivas? 
- Hur ska lärarbristen lösas? 
- Hur ska skolan möta alla elevers skilda behov?   
- Vad är partiets tankar kring samverkan mellan vårdnadshavare och skola? 

 
 
Internutbildning O365 

För att bli mer effektiva i vårt arbete, säkerställa dokumenthantering och nyttjande av 
den teknik som står till förfogande idag har vi haft en intern workshop om O365. 
Denna dag fick styrelsen träna på att använda och skilja på de olika funktionerna och 
möjligheterna med 
- Sharepoint 
- One Drive 
- One Note 
- Team 
- Synkronisering mellan molnet och lokal Pc 

 
 
Medlemsvärvning 

Då föreningen sett en minskning i antalet medlemmar över tid och i samband med 
inträdande av GDPR i maj 2018 har det varit en utmaning att arbeta med 
medlemsvärvning. För att bibehålla tidigare medlemmar samt knyta nya medlemmar 
till föreningen lades det under hösten stort arbete på frågan. För att maximera 
möjligheten att nå ut till föräldrar och att visa värdet för dem att vara medlemmar i 
vår förening nyttjades olika kanaler samt riktade informationer och beskrivningar för 
att nå föräldrar som är en varierande målgrupp. 
 
Följande kanaler nyttjade: 
- Mail utskick riktat till befintliga enskilda medlemmar 
- Mail utskick riktat till befintliga medlemsföreningar/sammanslutningar 
- Facebook publiceringar till motsvarande målgrupper med 

o Annonsering för föräldrar mellan 20-60 år, män och kvinnor, hela Sverige, 
över en tidsperiod om en månad. 

- Öppna Facebook inlägg på vår Facebook sida 
- Direktkontakt med slutna föräldragrupper på Facebook 
- Direktkontakt med öppna föräldragrupper på Facebook 
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I och med kraven i GDPR kunde vi inte spara någon tidigare lagrad persondata, ex 
mailadresser, telefonnummer, namn etc för personer som inte lämnat ett samtycke i 
samband med GDPR införande i maj 2018.   

 
Förväntansdokument 

Styrelsen började titta på och jämföra olika förväntansdokument från några skolor för 
att känna till hur de kan vara formulerade. Syftet var att ge förslag på hur vi som 
föräldraförbund kan tänka kring förväntansdokument sett ur ett föräldraperspektiv. 
Projektet har dock fått läggas på is pga resursbrist.  
 

 


