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Tipsa en vän

Valborg
När jag tittar ut igenom fönstret drar en snöstorm in över västra
Stockholm. Storm är kanske lite överdrivet så här en vecka in i april
men ändå låter våren vänta på sig i år.
Valborg däremot kommer samma datum varje år. Denna kväll som
så många av oss gläds åt. Vi träffar släkt och vänner. Kanske
besöker några brasor i visa delar av landet.
De som gärna tar chansen att fira är som regel våra ungdomar.
Tillsammans umgås de och har skoj ihop långt in på småtimmarna.
Vilken härlig tid det ändå är! Snart sommar med allt vad det
innebär. Men… för allt för många, inte minst unga så blir valborg
2013 deras första fylla.

För den som aldrig tidigare har druckit alkohol kan denna kväll bli förödande och göra avtryck för
framtiden som man aldrig glömmer. Jag har själv en sådan valborg i mitt minne. Jag var 13 år och
otroligt lättpåverkad.
Tack och lov så fanns det vuxna som brydde sig och hjälpte oss till rätta.
Senare i livet har jag valt att finnas där för de unga genom att ägna många Valborgsmässoaftnar åt att
nattvandra, Gör gärna det ni med. Ni kommer att bli väl mottagna av ungdomarna!
Må så gott!
Linda, Ordförande

Fem tips till tonårsföräldrar inför Valborg
Enligt en undersökning som gjordes inför Valborg förra året visade det sig att bara en bråkdel (6 %) av
alla föräldrar till femtonåringar var oroliga att deras barn skulle dricka på Valborg. Men många
ungdomar gör tyvärr sin alkoholdebut i synnerhet just vid några få tillfällen varje år. Valborg är ett
sådant tillfälle.
Det finns dock några enkla tips som Folkhälsoinstitutet med flera har tagit fram för att stödja oss
föräldrar så att vi kan hjälpa våra ungdomar att tacka nej till alkohol på Valborg. En av de allra
viktigaste punkterna är att vi föräldrar har pratat ihop oss med andra föräldrar.
Prata med andra föräldrar om fester, alkohol, tider m.m.
Köp aldrig ut alkohol till din tonåring och bjud heller inte din
tonåring på alkohol – det signalerar bara att du tycker att det är
okej att han/hon dricker.
Förklara vad du är rädd för ska hända om ditt barn dricker
alkohol.
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Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser.
Tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger.
www.tänkom.nu

”Utvidga Lex Bobby till att omfatta barns självmord”
Allvarligt folkhälsoproblem. Självmorden bland unga ökar i Sverige. Ytterst få länder inom EU har
samma tendens. Regeringen bör nu lagstifta om obligatoriska dödsfallsutredningar efter barns
självmord, skriver barnombudsmannen Fredrik Malmberg och psykologen Åsa Landberg.
Läs mer på DN-Debatt

Över 40 elever per grupp på fritids
Elevgrupperna i fritidshemmen fortsätter att bli allt större och idag går
det i genomsnitt mer än 40 elever i en grupp. Det är en ökning med mer
än en elev per grupp sedan förra året och över tio elever sedan 2003,
visar ny statistik från Skolverket.
Läs pressmeddelande från Skolverket

Modern undervisning får underkänt
Flera av de svenska skolreformerna de senaste decennierna riskerar att ha gjort mer skada än nytta.
Det visar bred internationell forskning. Bland annat använder många skolor läxor på ett felaktigt sätt.
Läs mer i DN

Ny statistik visar vanliga brister 2012

Under 2012 fattade Skolinspektionen beslut för 981 grundskolor, 256 gymnasieskolor och 46
kommuner inom ramen för den regelbundna tillsynen.
De vanligaste bristerna handlade om information till vårdnadshavare, förebyggande arbete mot
kränkande behandling, arbete med åtgärdsprogram och systematiskt kvalitetsarbete.
Läs mer på Skolinspektionen

Ytterligare insatser krävs för att säkerställa en god hälsa hos barn och unga
Barn och unga har under 2000-talet fått bättre förutsättningar för en god hälsa, men det finns
fortfarande tydliga skillnader mellan olika grupper. Utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna
för en god hälsa och det är därför oroväckande att andelen elever i årskurs 9 som saknar behörighet till
gymnasieskolan har ökat under 2000-talet, särskilt i vissa grupper.
Läs mer på Folkhälsoinstitutet

Bli medlem i Föräldraalliansen
Föräldraalliansen Sverige ansluter:

Föräldraföreningar/råd eller annan föräldrasammanslutning som verkar inom ramen för
skolans demokratiska uppdrag
Sammanslutningar av föräldraföreningar inom ett geografiskt område, region, eller annat
område, intresse.
Enskild medlem
Medlemsskapet är avgiftsfritt - men kräver ett årligt aktivt ställningstagande. Registrera er som
medlem:
Enskild medlem

Förening, råd, forum, sammanslutning

Sprid gärna nyhetsbrevet i er organisation. Fler nyheter finns på
www.foraldraalliansen.nu
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