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Kom och tanka FöräldraKraft

Folkhälsan har under många år jobbat aktivt med att stöda föräldraskap.
Som förälder och nyfinländare finns många utmaningar i vardagen.
Kulturskillnader och barnens snabbare integrering kan skapa spänningar
i familjen.
Nu ordnar Folkhälsan möjligheten att tillsammans med gruppledare
träffas 5–7 gånger och samtala och reflektera över dessa frågor......



Gruppträffarnas struktur

Drop in / Matbit
Samling och återkoppling till förra gången
Dagens tema
Kort inlägg i form av föreläsning
Diskussion / reflektion
Avslutning



Val av teman
Vid första träffen urval av teman
Alla har möjlighet att bidra med förslag, 

vilka listas
Omröstning / rangordning ifall det blir 

väldigt många förslag
Fokus på föräldraskapet och dess 

utmaningar 



Exempel på teman 
Bakgrund till dagens finländska samhälle
 Familjbegreppet, släktens betydelse, familjeträd
Anknytning, samspel och gränssättning
Barnens status i Finland och barnskydd
 Föräldrarollkarta
Olika roller och jämställdhet mellan könen
 Förväntningar inför barnens framtid i Finland



Feedback
 It was fine to learn about children socialization into the 

society faster than adult
 This was very helpful to clear about the misunderstanding 

between children and parents in the adaption and 
adjustment of the integration process in to the new 
society

 Allt vi fått höra är viktigt. Förläng tiden så att vi kan 
komma tillbaka efter någon tid.

 Hela planen (upplägget) bra, bra information, bra att det 
var mycket om barn

 Varje människa får tillfälle att säga något
 Det har gett hur man ska bete sig med barn hemma, 

överhuvudtaget hur man beter sig i samhället



Utmaningar
Kvällstid  svårt med uppslutning / 

kontinuitet
Temats aktualitet för alla deltagare
Reflektivt arbetssätt
Kvinnor och män i samma grupp
Tolkens roll



Hur tänker vi framåt?
 Skapa ett material för grupper i samarbete med 

andra 

 Skapa en gruppledarutbildning och ”boosta” de 
gruppledare som börjar dra grupper

Aktivera lokalföreningar

 Tandemutbildningar





TACK!


