
Nyhetsbrev från föräldraföreningen TURVA, april 2016 

Hej! 

Måndagen den 18 april arrangerade TURVA tillsammans med skolan en föreläsning för föräldrarna. 

Stefan Hertz föreläste om barnens utveckling, gruppdynamik och hur vi föräldrar i samarbete med 

skolan kan hjälpa barnen att ha både bra social tillvaro och nå bra resultat i skolan. Föreläsningen var 

mycket uppskattad av de ca trettiotalet föräldrar som närvarade.  

Bland annat fick vi bra tips på vad man kan fråga barnen, exempelvis om barnen leker s.k. herre och 

slav –lekar. Om det förekommer, om rollerna i så fall är rättvisa eller om någon behandlas mycket 

sämre än andra. Om någon behandlas mycket sämre än andra så kan det vara en indikation på att 

någon i barngruppen mobbas. Även annat olämpligt beteende diskuterades, allt från att himla med 

ögonen till att skratta åt någon.  

Stefan tipsade oss också om ett test, KASAM, Känsla Av SAMmanhang. Känsla av sammanhang är 

mycket viktigt för att barnen ska känna att skolan och skolarbetet är både begripligt, meningsfullt och 

hanterbart för dem. Vill man testa hur ens egen känsla av sammanhang är, så kan man söka efter ett 

test på nätet.  

Ett annat tips som vi fick är UR:s filmer ”Vara vänner” som finns på 

http://urskola.se/Produkter/155114-Vara-vanner-Ida-ar-utfryst. Man kan gärna titta på filmerna 

tillsammans med sina barn och prata om dem. T.ex. om barnen känner igen sig, om sånt händer i 

deras klass osv. 

Slutligen fick vi tips om Carol Dweck, vars 

föreläsningar om ”growth mindsets” kan ses på 

YouTube. Carol forskar om fixerade och dynamiska 

attityder mot inlärning. En central fråga är hur 

dynamiska ”mindsets” kan hjälpa barnen att få 

bättre studieresultat, och att även trivas bättre 

med sina liv. 

Utöver Stefan Hertz föreläsning vill vi informera 

om den kommande fixardagen, 

söndagen den 22 maj. Alla föräldrar är 

välkomna att hjälpa till med att måla och piffa upp 

på skolgården. TURVA ser till att det finns färg och 

verktyg, och bjuder även på fika. 

Ni vet väl att protokoll från TURVA:s styrelsemöten 

kan läsas på hemsidan, www.turva.se. 

Trevlig fortsättning på våren! 
Önskar föräldraföreningen TURVA:s styrelse 
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