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Till dig som är Familjehemsförälder
Stort och varmt tack för att Du är med i utvecklingsprojektet Parläsning.

Målet är helt enkelt att barn ska bli bättre på att läsa. Forskning från
hela världen har entydigt visat på starka samband mellan barns
läskunnighet och deras skolresultat. Ett andra mål är följaktligen att
barnen som medverkar i projektet ska klara sig bättre i skolan.

Metoden Parläsning är välkänd inom pedagogiken. Vårt projekt
bygger på erfarenheter från England där ett liknande försök med
familjehemsplacerade barn fick mycket goda resultat. Det handlar
om att ni läser tillsammans 20 minuter/dag, tre dagar i veckan, under
fyra månader. Det ska göras på ett visst sätt och Du kommer att få en
dags träning i metoden innan ni sätter igång

För att vi ska kunna utvärdera projektet kommer vi att genomföra
läs- tester med Ditt barn. Vi testar före projektets start och sedan
upprepas vi detta test efter projektets avslutning (projektet pågår i
16 veckor). Har det blivit några förbättringar när det gäller barnets
läsförmåga och har ordförståelsen ökat?

Vi kommer be dig att en gång/vecka fylla i en blankett avseende hur
mycket ni läst under veckan och även svara på ett par frågor om hur
det har gått. Blanketten skickas sedan till den specialpedagog som
leder försöket. Specialpedagogen kommer att ge Dig träning i
metoden och kommer att finnas till hands för er för att svara på
frågor eller ge råd.

Detta är första gången som Parläsning prövas i någon av de
skandinaviska länderna – så Du är pionjär i arbetet med att utveckla
metoder för att hjälpa familjehemsplacerade barn att bli bättre på att
läsa.

Projektet har sin bas i barnets hemkommun men bedrivs med stöd från
Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen. Marie Sallnäs och Bo Vinnerljung,
båda professorer i Socialt Arbete vid Stockholms Universitet, står för den
vetenskapliga ledningen.

Än en gång hjärtligt tack för att Du vill vara med.
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