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Känslan av att lyckas ökar motivationen
Hur kan vi öka motivationen hos elever som inte presterar i skolan? För att ha möjlighet
att lyckas behöver alla elever, oavsett behov, få rätt förutsättningar. Skolan behöver i sin
tur förutsättningar att ge sina elever den möjligheten  det kan handla om
kompentenshöjning hos lärare, tillgänglighetsanpassningar eller tvärprofessionell
samverkan. Det menar Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet
som föreläste på Skolfams konferens den 23 oktober och berättade om hur framsteg och
upplevelsen av att lyckas ökar drivkraften hos elever.
I detta brev lyfter vi bland annat Letterbox Club som syftar till att öka nyfikenheten till
att läsa och räkna hos barn i utsatta livssituationer. Skolfams rapport 2020 visar hur
det ser ut för de barn som får ta del av arbetsmodellen  i jämförelse med när de inte får
stöd. För dig som vuxen är det också viktigt att hålla motivationen uppe och vi tipsar
därför om Barnrättsdagarna som har mycket att erbjuda vad gäller kunskap och
inspiration.
Med önskan om en trygg höst & vinter
Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Anmälan öppen till Letterbox Club
Sverige
Letterbox Club är en konkret insats som riktar sig
till barn 6–11 år, som bor i familjehem, lever i
familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har
öppna insatser.
”Fantastisk möjlighet som
har gjort/gör det möjligt för
mig att vara ett
pedagogiskt och lärande
element som komplement

Insatsens syfte är att öka barnens nyfikenhet och intresse för
att läsa, skriva och räkna – på ett sätt som är roligt för
barnen! Barnen som deltar får ett paket per månad under sex
månader (majoktober) fyllt med böcker, spel och
skrivmaterial. Letterbox Club har i tidigare omgångar

till skolan. Barn som inte
har synliga svårigheter får
inte alltid det stöd de
behöver.”
 Familjehemsförälder i
utvärdering

uppskattats av både barn och vuxna, enligt utvärderingar där
90 % av föräldrar/familjehemsföräldrar svarat att de är
positiva till barnets deltagande.
Den 11 november öppnar anmälan till nästa omgång av
Letterbox Club Sverige. Anmälan är öppen fram till den 19
februari 2021.
Anmälan till Letterbox Club Sverige

Skolfams rapport 2020
I en årligt återkommande enkät rapporterar
Sveriges alla Skolfamteam om sina resultat, goda
exempel och utmaningar. Detta sammanställs och
bildar underlag för den nationella rapporten.
Skolfam finns idag i 20 svenska kommuner och når ca 11 %
av målgruppen i Sverige. I rapporten diskuteras utmaningen
att inte fler kommuner väljer att prioritera arbetet med barn i
familjehem.
Läs Skolfams rapport 2020

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2324 november
Missa inte 2020 års största digitala mötesplats för barnrättsfrågor! Du får tillgång till
livesändningar och 68 seminarier, som du kan ta del av i egen takt även efter
konferensen.
Vi hoppas och tror att den nya, digitala versionen av Barnrättsdagarna ska ge massor av ny
inspiration, kunskap och energi till att arbeta vidare med barnrättsfrågorna.
Anmäl dig som deltagare senast den 22 november.

Anmälan till Barnrättsdagarna

Boka utställarplats
Som utställare har ni möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och
anknyter till konferensens tema och innehåll.
Ni kommer få förfoga över en egen yta i den digitala plattformen där ni kan ladda upp information om
er själva, publikationer, filmer, länkar, ta ut statistik över besök och chatta med deltagare.
Anmälan till utställarplats gäller till senast den 13 november.

Läs mer om utställarplats
Barnrättsdagarna arrangeras av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Förekomsten av våld mot barn i
Sverige ska kartläggas
Vi har med glädje tagit emot beskedet att Regeringen
har beslutat att tilldela Stiftelsen Allmänna Barnhuset
medel för att förbereda en ny undersökning av
förekomsten av våld mot barn i Sverige.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska under 2021 följa upp tidigare
undersökningar om förekomst av våld mot barn, men också
attityder mot våld och riskfaktorer. I tidigare undersökningar
har riskgrupper för våldsutsatthet identifierats och dessa ska nu
undersökas mer ingående i den nya studien. Studien planeras
genomföras i samarbete med Karlstads universitet. Studien ska

Den tidigare kartläggningen

färdigställas och publiceras under 2022.

Våld mot barn 2016

Läs hela nyheten på vår webbplats

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod och
kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete
utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och fokuserar på att öka
kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och
praktik. Vi ger bland annat anslag till barn och ungdomsforskning, driver egna utvecklingsprojekt,
anordnar konferenser och seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor.
Följ oss i sociala medier
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