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Om föreningen
Föräldrariksdag

2019 års Föräldrariksdag hölls den 14 maj på Hotell Park Inn i Solna.

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

Arbetsmöten

Styrelsen höll två arbetsmöten under verksamhetsåret. Det ena med generell
genomgång av Office365 verktyg det andra introduktion för nya i styrelsen med
genomgång av verksamheten, verktyg, hemsida mm.

Föräldraalliansens uppdrag
Föräldraalliansen Sverige är ett riksförbund för föräldrar och
föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa och drivs som en
demokratisk förening i enlighet med svensk föreningstradition.
Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en
utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och
hälsa.
Förbundets uppgift är att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i
utbildningspolitiska frågor som berör barns, ungas och föräldrars villkor genom att:
 verka för ett utökat samarbete mellan föräldrar, skola och andra
samhällsinstitutioner
 samverka med andra organisationer och myndigheter
 stödja landets föräldrasammanslutningar i deras verksamhet
 verka för att föräldrars roll och inflytande i skolväsendet och samhället i övrigt
stärks
Förbundet är partipolitiskt, religiöst och fackligt obundet. Förbundet är likaså
fristående myndigheter, institutioner och andra organisationer

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 2019 är ett bidrag från Skolverket i enlighet med förordning
1998:1636. För verksamhetsåret 2019 tilldelades förbundet 399 000 SEK.
Mer information återfinns i årsredovisningen.
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Verksamhet
Kommunalt Grundskoleindex

Föräldraalliansen Sverige kommunala
grundskoleindex visar kommunernas
skiftande
ambition för grundskolan. 2019
publicerades indexet för 14:e gången.
Jämfört med förra året har skillnaden
mellan kommunerna ökat vilket är
alarmerande.
Bästa grundskolekommun blev Berg med
3,23 (förra året Jokkmokk med 3,22
poäng) och sämsta kommun blev
Vingåker med 1,36 poäng (förra året Laxå
med 1,39 poäng).
Den kommun som stigit mest i rankingen
jämfört med 2018 är Skinnskatteberg som
stigit med 254 placeringar och återfinns
på 22: a plats.
Den kommun som sjunkit mest i
rankingen jämfört med 2018 är Älvdalen
som sjunkit 230 placeringar till plats 252.

Sammanfattande resultat Grundskoleindex 2019

Jämfört med förra året har skillnaden mellan kommunerna ökat från 1,54 till 1,87
indexpoäng. Det beror på att de bästa kommunerna har fått högre poäng samtidigt
som de sämsta kommunerna fått lägre.
Topp 15

Årets raket

Berg

Skinnskatteberg

+254

Arjeplog

Hagfors

+217

Mullsjö

Norsjö

+216

Storuman

Bengtsfors

+207

Arvidsjaur

Dals-Ed

+205

Torsby
Storfors
Vindeln
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Hagfors
Vännäs

Årets dykare

Vilhelmina

Dorotea

-192

Malå

Ljusnarsberg

-192

Åtvidaberg

Lekeberg

-214

Ockelbo

Orsa

-216

Lund

Älvdalen

-230

Komplett information om Grundskoleindex finns på Föräldraalliansen
Sveriges hemsida. Grundskoleindex 2019
Detta är den aktivitet som ger förbundet mest uppmärksamhet under året.

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
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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.
Integrationen av föreningens Facebookflöde på hemsidan, som genomfördes förra
verksamhetsåret, var en bra vidareutveckling och integreringen ligger kvar än idag. De
dagliga uppdateringarna på Facebook tillsammans med det stora arkivet av
information på hemsidan kompletterar varandra.
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
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
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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
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 34 584 unika
besökare med totalt 41 162 besök. Totalt antal sidvisningar är 70 722 st .
Ovan siffror påvisar en rejäl ökning från tidigare år, näst in till en fördubbling i antal
sidvisningar, 116% ökning i antal unika besökare samt antal besök.
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De 3 mest välbesökta sidorna är, (i fallande ordning)
- Mobbning, - vad kan jag göra om mitt barn utsätts för mobbning?
- Föräldraansvar
- Mobbing – vad är kränkande behandling?
Över 50% är personer i åldern 25–44 år.

Sociala medier
Facebook fortsätter växa stadigt som en stark kommunikationskanal för förbundet.
Förra årets arbete med att integrera Facebook-flödet på hemsidan har också hjälpt till
att driva trafik till hemsidan.
Som tidigare år är det tydligt att grundskoleindex är ett viktigt ämne som engagerar.
Publicerades i december 2019 vilket är senare än normalt.
Vi har inte haft några betalda inlägg under året på Facebook.
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Nettoföljare har ökat under 2019

FFWEB
Föräldraråd och föräldraföreningar med medlemskap i Föräldraalliansen Sverige har
som en medlemsförmån, erbjudits gratis plats på förbundets webbhotell.
Föräldraalliansen Sverige - Verksamhetsberättelse 2019
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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 liksom föregående år.
Kommande verksamhetsår ska undersökas huruvida erbjudandet ska finnas kvar eller
ej, vilket värde det ger både oss och de lokala föreningarna. 2 års tillbakagång tyder på
att detta erbjudande inte tillför något värde längre till medlemmarna.

Medlems och nyhetsbrev
Under året har vi sänt ut 4 medlemsbrev samt 3 nyhetsbrev.
I medlemsbreven informerar vi om aktuella 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.
Marc Möller
För hans och Spånga baskets fantastiska satsning med
Skolbasket. Initiativet ger barnen mer fysisk och rolig
rörelse under skoldagen. Det svetsar samman elever
från flera klasser i flera skolor. Med tydligt ledarskap
om vem som coachar lagen och ovärderlig hjälp att
promenera med alla barn från skolorna till träningen
har Marc gjort basketen inte bara till en
samverkansmotor utan också tillgängliggjort en sport
som annars hade varit omöjlig för många barn att få ta
del. Marc har tillsammans med skolorna sett till att rätt
barn går till rätt träning och att de är laddade med
energi då basket-eleverna får äta extra tidigt mellis på
basket-dagarna. En liten men o så viktig detalj.
Vi hoppas att detta initiativ sprider sig som en löpeld
genom landet och att vi får se än mer samverkan
mellan skola, föräldrar och idrottsrörelsen i framtiden!

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.
Föräldraalliansen Sverige - Verksamhetsberättelse 2019

12

Under verksamhetsåret 2019 hölls ett ordförandmöte i Oslo för alla
medlemsorganisationer (Föräldraförbund) i Noko från Sverige, Danmark, Norge,
Finland, Island samt Färöarna.
Planering för 2020 års konferens på Island innefattar bl.a medverkan från
Föräldraalliansen Sverige i både paneler och workshops. Dock ej drivande av
workshop i kommande konferens.

European Parent Association- EPA
Pga omstruktureringar som är svåra att överblicka och ffa och låg aktivitet inom EPA
valde Föräldraalliansen Sverige att avsluta medlemskapet. Under året gick det inte att
motivera den höga avgiften. Vi håller dock kontakt och bevakar utvecklingen av EPA,
det finns möjlighet att åter ansluta oss.

Remisser
Förbundet har under verksamhetsåret svarat på totalt 10 remisser.
U2018/01430/2

Remiss avseende förslaget till författningsändring avseende
uppdraget med rörelse i skolan.

U2018/02965/S

Remiss avseende undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i
specialskolan

U2019/04190/S
U2019/00343/S
U2018/04684/UF

Remiss av promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4
Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till
beskickningsmedlemmar från tredje land
Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

SOU 2018:83

Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i
talade språk

SV Dnr 6.1-22019:476

Ändring om föreskrifter om uppgiftslämning (SKOLFS 2011:142)

Dnr 2018:01955
Dnr 6.1.2–
2019:1344
Dnr 2019:00136

Remiss ändringsföreskrifter bedömningsstöd i årskurs 1 och
föreskrifter kartläggningsmaterial i förskoleklass
Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:34) om arbetet med att
främja närvaro
Remiss avseende Skolverkets föreskrifter om betygskatalog och
slutbetyg

Föräldrastöd - när barn far illa i skolan
Under 2019 har vi fortsatt fått in flera ärenden där föräldrar sökt stöd, rådgivning och
hjälp då deras barn farit illa i skolan. Det handlar om barn som utsatts för grov
kränkande behandling eller inte får det stöd som de behöver för att klara
kunskapsmålen. Barnen har inte haft en trygg skola och vare sig föräldrar eller barn
har upplevt att de fått det stöd de behöver från respektive skola.
Föräldraalliansen Sverige - Verksamhetsberättelse 2019
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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

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
Under 2019 har Föräldraalliansen genom representant i styrelsen deltagit i det
kontinuerliga arbetet i CAN:s styrelse.
Vidare har en uppsjö av forskning, aktuella studier och undersökningar presenterats
samt presentation av medlemsorganisationer har skett på styrelsemöten för att utöka
samverkan mellan medlemsorganisationerna. Därtill sker café CAN föreläsningar
(även online som kan ses i efterhand), etc. Mer information finns på CAN hemsida
https://www.can.se/

Referensgrupper
Under året har Föräldraalliansen Sverige deltagit i flera referensgrupper för
Skolverket och Utbildningsdepartementet.

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U2017:07)
Utbildningsdepartementets utredning om elevers möjligheter att nå kunskapskravet
förlängdes och utvidgades under 2019.
Som tillägg till 2018 års referensgruppsarbete då Föräldraalliansen Sverige också var
en del av referensgruppen innefattar utredningen även:
- analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan,
- analysera hur elever bättre kan få stödinsatser kopplat till lärmiljö och
grupptillhörighet, och
- föreslå nödvändiga författningsändringar.
Referensgruppen i denna utredning fortsätter in på 2020.

Utredning om konfessionella inslag i skolväsendet
Föräldraalliansen Sverige deltog i regeringskansliets referensgrupp om konfessionella
inslag i skolväsendet. Även denna referensgrupp under 2019 är ett resultat av en
utvidgning av utredning (Dir.2019:25).
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Tilläggsdirektiven innebär i korthet att utredningen, utöver tidigare uppdrag, även
ska lämna sådana författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för
fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. Utredningen ska
också analysera och redovisa vilka eventuella konsekvenser dessa
författningsändringar kan få.

Övrig verksamhet
Skolföräldraupproret
Under 2019 samlades föräldrar i Skolföräldraupproret för att hand i hand med
skolledare och lärare resa oss mot de kommunala effektiviseringskraven på skolan.
Neddragningarna förstör skolgången för våra barn och arbetsglädjen för våra barns
skolpersonal.
Nedskärningarna skadar inte bara barnen och deras skolgång, utan försämrar också
kontakten och samarbetet mellan skola och föräldrar, menar initiativtagarna
till Skolföräldraupproret, som ansluter sig till lärare och skolledares protester.
Föräldraalliansen Sverige stöttar initiativet och har bl.a. vidare-postat information om
marscher och syfte via våra kanaler tex medlemsbrev och Facebook. Vi är också
medlemmar i Skolföräldraupprorets Facebookgrupp.

Medlemsvärvning
Medlemsvärvning i dess traditionella mening är fortsatt förbundets största utmaning.
Föräldrar samverkar på andra sätt idag. Minder snabbfotade grupper med tydlig lokal
förankring samverkar i icke formella former (läs utan formell förening eller styrelse)
som via tex WhatsApp och andra socialmedia där allt från aktivt samarbete med
skolvägar, kränkande behandling och hämtning och lämning görs.
Föreningens utmaning framåt är att hitta ett bra sätt att nå ut till dessa slutna lokala
grupper. Det nationella fokuset som Föräldraalliansen Sverige har är en viktig nyckel
till detta. Hemsidan tillsammans med öppen Facebooksida är generella kanaler som
kan binda ihop och förmedla information som sedermera kan nyttjas av de icke
formella sammanslutningarna.
Databas medlemmar
Som ett led i medlemsvärvningen och att tillföra ett nytt, tydligare värde för
medlemmarna har arbete kring databas genomförts under året. Detta för att se hur vi
som nationellt förbund kan skapa en starkare, bredare och databaserad plattform. En
plattform där föräldrars åsikter, synpunkter osv i aktuella frågor fångas på ett
strukturerat sätt. Ju fler vi kan nå ut till, desto större statistiska underlag går att lyfta
in i tex referensgrupper, som svar till remisser och för att skapa opinion och lyfta
viktiga frågor med sakliga fakta som grund.
Styrelsen har sett att det verktyg som idag används för utskick av medlem- och
nyhetsbrev kan nyttjas tillsammans med kompletterande verktyg som
enkätundersökningsverktyg för att nå ut i stor skala.
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Förväntansdokument
Styrelsen valde att inte publicera några förväntansdokument 2019. Det viktiga i ett
förväntansdokument är att om det ska upprättas och vara ett levande dokument är att
det:
i.
I upprättas mellan skola, elev och föräldrar. Alltså samtliga berörda parter
ii.
På samma sätt som förväntningar och ansvar på eleven och föräldrar beskrivs
ska förväntningar på skolans personal beskrivas och skolans ansvar beskrivas
iii.
Dokumentet måste vara konkret. Elever och föräldrar måste enkelt kunna
förstå vilket stöd som finns att få i skolan i alla de ämnen som tas upp i ett
förväntansdokument, tex kränkande behandling
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