
Även hemspråksläraren Abdirahman Mohamed pratar entusi-
astiskt om hur mötena ledde till nya tankebanor hos många av 
de medverkande.

– Många har aldrig tidigare diskuterat de här sakerna med 
andra föräldrar. Det är någonting nytt som de verkligen har tagit 
till sig. 

Riitta tillägger att kvällarna på skolan även hade positiv 

påverkan på barnen, vilket hon inte hade förutsett.
– Det är statushöjande för skolan när barnet  vet att deras 

mamma och pappa har varit där och träffat oss kvällen innan, 
säger hon.

Gerd Lundquist, projektledare i Spånga-Tensta, instämmer. 
– Det är föräldrar som är viktigast för barns utveckling när 

de är små. Bara att föräldrarna visar ett intresse för barnens 

skolgång och blir mer insatta betyder oerhört mycket. 

Kommer ni vilja ha ABC-träffar på skolan igen?
– Genom träffarna har vi kunnat lyfta fram hur viktiga 

föräldrarna är! Med de positiva effekter vi sett på skolan av att 
erbjuda ABC-träffar så kommer vi absolut att fortsätta, avslutar 
biträdande rektor Anna-Lena Wanngård.

ABC – Alla Barn i Centrum – är gruppträffar för föräldrar som syftar till att främja barns 
utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. På Hjulsta skolor har 
gruppledarna Riitta Moitus och Abdirahman Mohamed sett de positiva effekterna av träffarna. 
– Det här är nog det roligaste jag har gjort under mina tretton år här, säger Riitta Moitus.

Föräldraträffar som inspirerar

Mer information finns på 
www.allabarnicentrum.se

www.stockholm.se/foraldrakraft-spanga-tensta

ABC – ALLA BARN I CENTRUM
ABC är fyra gruppträffar för alla föräldrar som har 
barn mellan 3-12 år. Träffarna har utvecklats på upp-
drag av regeringen och Folkhälsoinstitutet och syftar 
till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. 
Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och 
barns utveckling samt FN:s barnkonvention. Rubrikerna 
för träffarna är Visa kärlek, Vara med, Visa vägen 
och Välja strider. 

ABC har utvecklats i samarbete mellan Stockholms 
stad, Karolinska institutet, Spånga-Tensta stadsdelsför-
valtning, Södertälje kommun samt elva samverkande 
kommuner och stadsdelar i Stockholms län. 

ABC erbjuds via Familjecen-
traler, BVC, förskolor och skolor. 
I Spånga-Tensta erbjuder även 
Enbacksskolan och Gullingesko-
lan ABC-träffar.

Abdirahman Mohamed, Riita 
Moitus och Gerd Lundqvist har 
sett hur ABC-träffarna lyfter både 
föräldrar och elever.
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