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Vill du göra en insats i skolan?
Bli klassmormor/morfar!
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, planerar att i
samarbete med Klassmorfarföreningen för barnen i Stockholms län och
Tollare folkhögskola att anordna en utbildning som leder till certifiering
som klassmorfar/mormor. Klassmorfarföreningen är en ideell förening
som arbetar för att barnen ska ha tillgång till engagerade och lämpliga
vuxna i skolmiljön.
Barn behöver bli sedda och hörda. Som Klassmormor eller Klassmorfar
är du en extra resurs som är med barnen och skapar trygghet. Din roll
är att ge stöd och att vara en vuxen förebild.
Efter utbildningen kan du någon dag i veckan vara klassmormor/morfar
i en skola nära dig, uppdraget utformas individuellt i samarbete mellan
dig och ”din” skola.

Din insats kan bland annat innebära att du:
•

Hjälper elever som behöver extra stöd (t ex läxhjälp)

•

Deltar på raster, fritidsaktiviteter och utflykter

•

Deltar i specialämnen som intresserar dig och utvecklar barnens förmågor
(t ex slöjd, datorer, musik, idrott eller i biblioteket)

•

Eller bara lyssnar, stöttar och tröstar när det behövs

Din insats som en extra vuxen tillgänglig för eleverna,
innebär att du kan bidra till:
•

Extra lugn och harmoni i skolan

•

Förebyggande av mobbning och vandalisering

•

Ökad social kompetens

•

Att lärarna får mer tid för det pedagogiska arbetet i skolan

•

En tryggare och säkrare skola för barnen

Du behöver inte undervisa eller ersätta läraren vid dennes frånvaro,
men du får gärna dela med dig av tidigare erfarenheter från yrkesliv
eller föreningsliv om du vill.

Fakta om utbildningen
Rekryteringen startar i maj och urval kommer att ske under hösten.
Utbildningen är kostnadsfri och sker på Tollare Folkhögskola under
vårterminen 2015, 1-2 dagar/vecka under ca 17 veckor. Antalet platser
är begränsade.
Efter genomgången utbildning blir du certifierad klassmormor/morfar
och kan därefter ta uppdrag på skolor.

Intresseanmälan
Är du intresserad? Skriv ett kort brev och berätta varför du är intresserad av
uppdrag som klassmormor/morfar. Om du har ett CV får du gärna bifoga det.
Intresseanmälan skickas senast 31/8-14 till: MSB, Marit von Rosen, 651 81 Karlstad
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MSB: Marit von Rosen, 010-240 54 65, www.msb.se/aldre
Klassmorfar: Christer Gustavsson, 08-642 87 30, www.klassmorfar.se
Tollare folkhögskola: Johan De Farfalla, 08-505 686 04, www.tollare.org

