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Om föreningen 
Föräldrariksdag 
2021 års Föräldrariksdag hölls den 9 maj via Teams. 
 
Styrelsemöten 

Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen har haft 5 styrelsemöten varav ett 
konstituerande styrelsemöte. 

 
Arbetsmöten 

Styrelsen, eller delar av styrelsen har hållit ett antal arbetsmöten under 
verksamhetsåret. De har i huvudsak skett digitalt. 

 
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 2020 är ett bidrag från Skolverket i enlighet med förordning 
1998:1636. För verksamhetsåret 2021 tilldelades förbundet 466 984 SEK, en 
minskning jämfört med föregående år. 

 
Mer information återfinns i årsredovisningen. 
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Verksamhet 
Kommunalt Grundskoleindex 
Föräldraalliansen Sveriges kommunala 
grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår 
från ett föräldraperspektiv.  
 
Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs 
samman till ett sammanlagt kvalitetsindex för 
grundskolan i respektive kommun.  
 
Kommunerna rangordnas sedan från 1 till 290. 
Grundskoleindexet beräknades första gången 
2006.  
 
De kvalitetsområden som används är 

 Måluppfyllelse 
 Pedagogisk personal 
 Övriga hälso- och studiefrämjande resurser 
 Fritidshemmen 

 

Sammanfattande resultat 2021 
Bästa grundskolekommun blev Arjeplog med 3,31 poäng (förra året Vilhelmina med 3,33 
poäng) och sämsta kommun blev för tredje året i rad Vingåker med 1,51 poäng. 
De kommuner som hamnat högt på rankingen har generellt hamnat högt inom samtliga 
delområden medan de kommuner som hamnat lägst på rankingen på motsvarande sätt hamnat 
lägst inom fler eller alla delområden. 

Den kommun som stigit mest i rankingen jämfört med 2020 är Ragunda som stigit med 227 
placeringar och återfinns på 32: a plats. 

Den kommun som sjunkit mest i rankingen jämfört med 2020 är Ockelbo som sjunkit 174 
placeringar till plats 196. 

Jämfört med förra året har skillnaden 
mellan kommunerna fortsatt att 
sjunka något. I år från 1,79 till 1,77 
indexpoäng.  

Hela listan presenteras i 
rankingordning, alfabetisk ordning, 
förändring samt länsvis och 
kommungruppsvis på 
Föräldraalliansen Sveriges hemsida. 
www.foraldraalliansen.nu 

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. 
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 
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 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 
 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 
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 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 
 Corona 

 
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. 

 
Förälder i Coronatider 
I mars 2020 publicerade vi på vår webbplats en samlingssida för relevant och aktuell 
information för föräldrar med anledning av Coronapandemin. Här finns också information på 
flera olika språk. 
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Statistik 

Enligt Google Analytics har Föräldraalliansen Sveriges webbsida har haft 38 147 unika 
besökare med totalt 45 231 besök. Totalt antal sidvisningar är 72 270. 
 
Ovan siffror påvisar en minskning jämfört med 2020 med ca 4%.  
 
De 3 mest välbesökta sidorna är, (i fallande ordning) 
 Mobbning, - vad kan jag göra om mitt barn utsätts för mobbning?  
 Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande. 
 Vårdnadshavare eller förälder – vad är skillnaden? 

 
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. Det var det inlägg som fick flest besökare under året. 
 

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 föreningar 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.  
 
Under året flyttade förbundet våra webbplatser till Oderland. 
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Medlems och nyhetsbrev  
I medlemsbreven informerar vi om aktuella händelser och påminner om att ett aktivt 
ställningstagande krävs för medlemskap. 
 
Nyhetsbreven är av mer allmän karaktär av intresse för fler än medlemmarna. 

 
 

Året Samverkare 
Sedan 2015 utser Föräldraalliansen årets samverkare. 
Det kan vara en person eller en grupp som verkar för en förtroendefull samverkan 
mellan personal och föräldrar eller föräldrar emellan i syfte att främja barns och 
elevers utveckling, lärande och hälsa. 
Under pandemin har utnämningen pausats.  
 

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. 
 
Nätverket består av följande föräldraorganisationer 
Heimili og skóli - landssamtök foreldra, Island  
Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Norge. 
Föräldraalliansen Sverige, Sverige. 
Forældreorganisationen Skole og Forældre, Danmark 
Förbundet Hem och Skola i Finland , Finland 
Foreldrafelagið Heim og Skúli, Färöarna (Associerad medlem) 
Suomen Vanhempainliitto - Finlands Föräldraförbund , Finland 
 
2020 års planerade konferens på Island ställes in på grund av pandemin och sköts 
först upp till hösten 2021. Den kom att genomföras under hösten 2022 
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Remisser 
Det har varit ett år med många omfattande och intressanta utredningar. Förbundet 
har under verksamhetsåret svarat på totalt 10 remisser. 
 

SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen 
 

SOU 2020:67 Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska 
 

SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning 
 

SV Dnr 
2020:1405 

Föreskrifter om vilka kurser fjärrundervisning får användas i 
 

SV Dnr 
2019:1947 

Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 
 

U2021/01877 Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program 
 

SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt 
stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning. 
 

SOU2021:30 Kampen om tiden 
 

DS 2021:13 Trygghet och studiero 
 

SOU2021:33 En tioårig grundskola 
 

 
 
 
 

Föräldrastöd - när barn far illa i skolan 
Under 2021 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.  
 
Tyvärr är vår organisation för liten för att kunna hjälpa föräldrar på individnivå. Med 
mer resurser skulle vi kunna vara ett stöd inte bara på generell nivå utan också 
individuellt. 
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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 2020 har Föräldraalliansen genom representant i styrelsen deltagit i det 
kontinuerliga arbetet i CAN:s styrelse. 
 

Referensgrupper 
Under året har Föräldraalliansen Sverige deltagit i referensgrupper för Skolverket och 
Utbildningsdepartementet.  
 
Samrådsmöte med Skolverket angående stärkt systematiskt arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Samrådsmöte med Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet med anledning av  
Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan, U 2020:07 

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.  
 

Flytt 
Under året har förbundet bytt postadress från en postbox i Vällingby till Karusellplan 
11 i Hägersten. 
 
 
 
 


