2021 ÅRS VERKSAMHETSPLAN
VISION
Svenska med baby tror på ett öppet samhälle, där föräldrar och barn med olika bakgrund möts i
vardagen och alla är inkluderade, delaktiga och välkomna.

MISSION
Svenska med baby skapar möten med syftet att bryta segregationen och underlätta etableringen av
utlandsfödda och nyanlända småbarnsfamiljer. Småbarnsfamiljer, både de som är nya i Sverige och
de som är etablerade, får genom våra öppna mötesplatser tillgång till föräldrastöd, språkträning och
stöd för sysselsättning efter föräldraledighet. Vi stärker föräldrarnas förmågor och självförtroende
och förbättrar barns förutsättningar till trygghet och utveckling.

INRIKTNING
Svenska med babys verksamhet utgår från Barnkonventionen. Svenska med baby bidrar till att de
globala hållbarhetsmålen uppfylls. De mål som är särskilt viktiga för Svenska med baby är avskaffa
fattigdom i alla former och ge alla barn och vuxna möjlighet till ett värdigt och tryggt liv (mål 1),
målet om jämställdhet mellan kvinnor och män (mål 5), målet om ett jämlikt samhälle där alla har
lika rättigheter och möjligheter (mål 10), samt målet om fredliga och inkluderande samhällen (mål
16).
ÖVERIPANDE MÅL 1: SVENSKA MED BABY SKAPAR MÖTEN MELLAN SMÅBARNSFAMILJER
MED OLIKA BAKGRUND FÖR ATT MOTVERKA SEGREGATIONEN
Svenska med baby skapar öppna och inkluderande mötesplatser för små barn och deras föräldrar.
Med riktade insatser och uppsökande arbete bjuder Svenska med baby in nya och etablerade
småbarnsfamiljer från olika bostadsområden och med olika bakgrund att delta i ömsesidiga,
jämlika och glädjefyllda möten. Svenska med baby rekryterar, utbildar och handleder volontärer
som själva tillhör målgruppen att leda föräldragrupperna utifrån en etablerad metod. All vår
verksamhet är kostnadsfri för deltagarna och i de flesta fall krävs ingen anmälan. Svenska med
baby erbjuder en unik verksamhet som mobiliserar och engagerar tusentals föräldrar och barn.
1.1 Delmål: Upprätthålla, och etablera nya, öppna mötesplatser
Alla våra mötesplatser är öppna, inkluderande och kostnadsfria för deltagarna. Kärnan i Svenska med
babys verksamhet är de öppna föräldragrupperna där föräldralediga och barn 0 till 2 år bjuds in för
veckoträffar med samtal i teman, sångstund och fika.
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För barnen 0 till 9 år och deras vuxna erbjuder Svenska med baby Familjelördagar, en aktivitet för
hela familjen med samtal, fika och gemenskapsstärkande och utvecklande aktiviteter. Under
sommaren har Svenska med baby öppna sommaraktiviteter för småbarnsfamiljer.
Svenska med baby erbjuder även föräldrar med sina barn digitala föräldraträffar och det vi kallar
Aktivitet med baby, spännande utflykter, besök och upplevelser för de små barnen och deras
föräldrar. Svenska med baby utvecklar nu möjlighet till nya möjligheter till möten för
småbarnsfamiljer genom att kunna erbjuda matchning mellan nya och etablerade småbarnsfamiljer.
Huvudaktiviteter
•
•
•
•
•

I kontakt med kommuner, potentiella medarrangörer och målgrupp prioritera vilka
kommuner och stadsdelar vi ska verka i, utifrån behovsanalys/målgrupp, möjlig medarrangör
och finansiering.
Etablera och upprätthålla överenskommelser och nära kontakt med våra medarrangörer,
såsom bibliotek, öppna förskolor, församlingar med flera.
Tillsammans med medarrangörerna planera och anpassa plats, dag och tid för de öppna
mötesplatserna.
Svenska med baby driver minst 15 öppna föräldragrupper runt om i Sverige med omkring 25
träffar årligen (totalt omkring 375 föräldraträffar under 2021).
Svenska med baby ska under 2021 arrangera ytterligare omkring 30 öppna mötesplatser (12
Familjelördagar; 6 digitala föräldraträffar, 6 sommaraktiviteter och 6 Aktivitet med baby).

1.2 Delmål: Nå ut och rekrytera gruppledare och deltagare med olika bakgrund
Genom lokalt uppsökande arbete och med en etablerad kommunikationsstrategi och kommunikation
på många olika språk, och via olika kanaler, rekryterar Svenska med baby gruppledare och deltagare
till våra verksamheter. Vi identifierar nyckelpersoner inom olika språkgrupper som sprider ordet till
vår målgrupp. Vi använder även riktade annonser på sociala medier och skriver i Facebookgrupper
för målgruppen på svenska och andra språk, främst arabiska.
Vi lägger stor vikt vid att nå ut med information till träffarna till de som är nya i Sverige och som är i
särskilt behov av vår verksamhet. En av våra viktigaste målgrupper är utlandsfödda, nyanlända
mammor och småbarnsmammor med flyktingbakgrund. Vi fokuserar på att skapa personlig kontakt
och tillit i kommunikationen med målgruppen och vi bjuder in till trygga och inkluderande möten.
Svenska med baby utbildar, handleder och följer upp volontärer som utifrån vårt utbildningsmaterial
leder våra gruppträffar. Vi har som mål att ha 2 - 4 gruppledare per föräldragrupp. Vi rekryterar även
volontärer till våra Familjelördagar och våra digitala föräldraträffar. Varje år rekryterar och utbildar vi
nästan 100 volontärer till att vara gruppledare.
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Vårt mål är att minst 10 föräldrar och barn deltar vid varje föräldragrupp, och att minst 30 föräldrar
och barn deltar vid varje familjelördag, samt att omkring tio föräldrar och barn deltar på de digitala
föräldraträffarna, och att minst tjugo föräldrar och barn deltar på Aktivitet med baby.
Vi har som mål att under 2021 ha besök av omkring 4500 vuxna och barn. (Deltagarmålen är
anpassade utifrån minskat antal deltagare under den rådande pandemi, men deltagarmålet kan
behöva sänkas ytterligare om restriktionerna skärps/förlängs ytterligare).
Huvudaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppsökande arbete genom kartläggning av lokala platser såsom BVC, medborgarkontor,
bibliotek, föreningar och nyckelaktörer som kan hjälpa oss att nå målgruppen.
Skapa och lokalt sprida marknadsföringsmaterial om våra mötesplatser, affischer och
flyers, på flertalet olika språk.
Digitalt kommunikationsarbete för att locka gruppledare och deltagare genom egna
kanaler i sociala medier, skapa riktade kampanjer och annonser på Facebook, hitta och
delta i relevanta Facebookgrupper, driva hemsidan med mera.
Varje termin skicka pressmeddelande om vår verksamhet, följa upp presskontakter och
ta kontakt med relevanta tidskrifter med mera för att nå ut.
Utvärdera och vidareutveckla vårt lokala uppsökande arbete.
Vidareutveckla och göra särskilda uppsökande satsningar för att rekrytera nyanlända
småbarnsfamiljer och småbarnsfamiljer som lever i utsatthet.
Locka fler pappor att delta i gruppverksamheterna, tex genom pappa-kampanj.
Vidareutveckla organisationens vision, mission och se över om ett tillägg till
organisationens namn ska göras för att tydliggöra organisationens syfte och målgrupp
och på så vis kunna stärka rekryteringen av deltagare och gruppledare.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2: STÄRKTA FÖRÄLDRAR OCH TRYGGA BARN
Svenska med baby stärker småbarnsföräldrar genom att erbjuda föräldrastöd, samt möjlighet till
språkträning och insatser för sysselsättning efter föräldraledighet. Genom att stärka föräldrarnas
förmågor, nätverk och självförtroende förbättrar vi barns förutsättningar att må bra och utvecklas.
Det förebyggande arbetet vi gör med små barn och deras föräldrar är en långsiktig
samhällsinvestering och skapar en grund för trygga uppväxtvillkor för de små barnen. En majoritet
av våra deltagare är kvinnor och utlandsfödda kvinnor och ett prioriterat område för oss är att
verka för jämställdhet.
2.1 Delmål: Föräldrastöd - utveckla metod, samarbeten och resultat
Barnkonventionen tydliggör föräldrars ansvar för sina barns hälsa och utveckling, men också
föräldrarnas rätt till stöd från samhället. Alla föräldrar ska erbjudas stöd under barnets uppväxt.
Föräldrastödet syftar till att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Vi vet
att nyanlända och utlandsfödda föräldrar i lägre utsträckning än inrikesfödda föräldrar tar del av det
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offentliga föräldrastödet i Sverige. Många av nyanlända föräldralediga lever isolerat och med en stor
osäkerhet. För Svenska med babys del är det en viktig uppgift att fånga upp och bjuda in nyanlända
och utlandsfödda föräldrar.
Svenska med baby erbjuder föräldrastöd genom att skapa trygga mötesplatser där småbarnsföräldrar
med olika bakgrund ges möjlighet att stärkas och stötta varandra i föräldraskapet. Genom en
strukturerad metod med inkluderande samtal och enkla frågor kring relevanta teman om små barns
behov, utveckling och om livet som förälder skapas förutsättningar för ett ömsesidigt och
gemensamt lärande. I vårt föräldrastöd ingår också att bjuda in relevanta specialister till våra
gruppträffar, såsom sjuksköterskor från BVC, från tandvården, logoped med flera. Genom att vi
erbjuder de små barnen och deras föräldrar glädjefyllda aktiviteter och träffar med sång, lek och
samtal vet vi att banden mellan barnen och deras föräldrar stärks. När föräldralediga lämnar hemmet
och genom våra mötesplatser hittar nya bekantskaper och gemenskap stärks de även i sin
föräldraförmåga.
Varje termin utbildar Svenska med baby volontärer, oftast själva föräldralediga med små barn, i vår
metod för föräldrastöd. Vi utvecklar och tillhandahåller pedagogiskt material till våra träffar inklusive
våra Familjelördagar, där fokus ligger på att stötta barn och föräldrar i svåra frågor genom lek,
sammanhållning och glädje.
Huvudaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Uppdatera utbildning för gruppledare och medarrangörer med större fokus på föräldrastöd.
Uppdatera temabank med fler teman kopplade till föräldrastöd och information om
stödinsatser för föräldrar inklusive frågor som rör föräldrarnas välmående och psykiska hälsa.
Fortsätta utveckla metod för föräldrastöd vid våra Familjelördagar.
Varje termin erbjuda alla föräldragrupper minst en extern gäst från myndighet eller
organisation som arbetar med föräldrastöd. (Utveckla lista och metod för denna insats).
Utveckla metod och samarbeten för jämställt föräldraskap och pilot för pappagrupper.
Utveckla metod för utomhusträffar och, om möjligt, samarbete med Friluftsfrämjandet.
Etablera kontakt med kvinnojourer och skyddade boende för att bjuda in mammor med små
barn, inte minst nyanlända kvinnor, som lever med, eller riskerar, våld i hemmet.
Vidareutveckla metod och policy för att inkludera deltagande föräldrar som lever med
skyddad identitet.
Verka för nyanlända och utlandsfödda föräldrars tillgång till officiella föräldraskapsprogram.
Ha kontakt med relevanta aktörer kring föräldrastödsfrågor, såsom Rädda barnen och Bris,
för möjligt samarbete och metodutveckling, exempelvis söka stöd för utveckling av
föräldrastödsprogram för föräldrar till små barn 0 till 3 år.
Efter pandemin fortsätta utveckla nya verksamheten ”Extramormor”.

2.2 Delmål: Språkinlärning - utveckla metod, samarbeten och resultat
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Barnets förmåga och intresse att lära sig språk är medfött och språkutvecklingen börjar redan när
barnet ligger i magen! Det lilla barnet har en stark vilja att kommunicera, och kommunikationen sker
på många sätt genom blicken, kroppsspråk, joller och gråt. Att lära sig tala ett språk är svårt och
kräver mycket träning för det lilla barnet. Flera områden av hjärnan och massvis av muskler är
involverade. Genom talet kan barnet uttrycka sig, förstå världen och kommunicera med andra. Vi vet
att tidig språkutveckling är avgörande för barnets kognitiva utveckling och för hur skolan senare ska
fungera. Genom att vi pratar, sjunger och kommunicerar med barnet stimulerar vi barnets
språkutveckling.
För barn är det gynnsamt att deras föräldrarna talar majoritetsspråket. När föräldrarna kan stötta
och förbereda barnen språkligt visar forskning att barnen klarar sig bättre i skolan. Det innebär en
trygghet för barnen att föräldrarna kan majoritetsspråket och kan vara barnens brygga till andra
människor och till samhället. När utlandsfödda föräldrar lär sig svenska stärks de i sin föräldraroll och
genom att lära sig svenska ger föräldrarna sina barn bättre förutsättningar framåt.
Svenska med baby har genom ett effektivt påverkansarbete och sin framgångsrika verksamhet fått
upp frågan om svenskaträning för föräldralediga på dagordningen. Numera erbjuds så kallad SFI för
föräldralediga i många av landets kommuner, dock når satsningarna långt ifrån alla utlandsfödda
föräldralediga i behov av svenskaträning.
Ett huvuduppdrag för Svenska med baby är att erbjuda småbarnsföräldrar möjlighet att träna
svenska tillsammans med sina små barn. Genom anpassad metod och lekfulla sångstunder ges även
de små barnen möjlighet till språkutveckling. Språkträningen görs naturligt och lekfullt vid
inkluderande träffar genom samtal i teman, men också under fikat och sångstunden. Svenska med
babys temabank och material för sångstunden är utvecklat för att fungera i en mångspråkig grupp
där också föräldrar utan kunskap i svenska ska kunna delta, känna sig välkomna och ges möjlighet att
lära sig mer/träna svenska. Genom vår inkluderande metod skapas även möjligheter för utlandsfödda
föräldrar att hitta nya vänner för kontakt och svenskaträning även utanför Svenska med babys
mötesplatser. I vår statistik och uppföljning mäter vi hur många deltagare som ”vill/behöver träna
svenska”, och vi får mycket goda resultat i våra regelbundna enkäter att deltagare (som behöver) har
lärt sig svenska genom våra träffar. Svenska med baby vill även utforska nya metoder för
språkutveckling för det lilla barnet och för utlandsfödda föräldrar.
Huvudaktiviteter
•
•
•

Erbjuda en trygg mötesplats där småbarnsföräldrar som behöver kan öva svenska genom
samtal med andra småbarnsföräldrar.
Erbjuda en trygg och lekfull plats för små barns språkutveckling. Barnboksbibliotekarier
deltar i våra mötesplatser för att högläsning av barnböcker, tipsa om barnlitteratur.
Utveckla Svenska med babys sånghäfte, med stöd av barnboksbibliotekarier och andra i vårt
nätverk.
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•
•
•

Fortsätta utveckla enkla, roliga metoder för språkinlärning. Utveckla språkkort med bilder
och enkel text, kopplade till sånger i sångstunden och samtalsteman i temabanken.
Utveckla digitala verktyg och samarbeten för ökade möjligheter för små barns och föräldrars
språkinlärning.
Utveckla samarbete och insatser för att matcha nyanlända och etablerade småbarnsföräldrar
bland annat med syftet att ge möjlighet till svenskaträning.

2.3 Delmål: Sysselsättning efter föräldraledigheten - utveckla metod, samarbeten och resultat
Att barn har föräldrar som har ett arbete, eller annan sysselsättning, innebär ökad trygghet för
barnen. Deltagare i vår verksamhet har uppmärksammat oss på behoven att också fokusera på tiden
som kommer efter föräldraledigheten.
Närmare en fjärdedel av de utrikesfödda kvinnorna i åldrarna 20 till 60 år står utanför den svenska
arbetsmarknaden, och den rådande pandemin skapar ännu fler hinder för nyanländas sysselsättning.
Många föräldrar som är nya i Sverige riskerar att fastna i ett utanförskap. Särskilt utsatta är
nyanlända kvinnor som är föräldralediga och hemma med barnen och som ofta saknar verktyg för att
komma vidare med etablering och sysselsättning.
Ett av skälen till att kvinnorna halkar efter när det gäller sysselsättning är att kvinnor tar ett större
ansvar för barnen och hemmet. Svenska med baby vill under 2021 satsa på pappagrupper för att
verka för ett mer jämställt föräldraskap, vilket vi vet är en nyckel för kvinnors förutsättningar till
sysselsättning efter föräldraledigheten. Att fler kvinnor kommer i arbete och får möjlighet till egen
försörjning är avgörande för att nå målet om jämställdhet mellan kvinnor och män.
Genom Svenska med babys öppna mötesplatser erbjuds inte minst nyanlända och utlandsfödda
kvinnor ett socialt nätverk som vi vet kan bidra till att hitta arbete eller annan sysselsättning. Syftet
med denna verksamhetsinriktning är att fånga upp och stötta deltagande utlandsfödda
småbarnsföräldrar till att komma närmare sysselsättning efter föräldraledigheten.
Huvudaktiviteter
•
•
•
•

Tillsammans med målgruppen identifiera behov, hinder och möjliga vägar framåt för stärka
inte minst utlandsfödda kvinnors möjligheter till sysselsättning efter föräldraledigheten.
Utveckla teman i temabanken som rör frågor som är kopplade till framförallt
småbarnsmammors sysselsättning efter föräldraledigheten.
Varje termin erbjuda alla föräldragrupper minst en extern gäst från en myndighet eller
organisation som arbetar med etableringsfrämjande insatser.
I samarbete med relevanta aktörer såsom bemanningsföretag, Arbetsförmedlingen och
Jobbtorg erbjuda särskilda gruppträffar (Aktivitet med baby) för nyanlända
småbarnsföräldrar för förberedelse inför arbetsmarknaden.
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•
•
•

Utveckla metod för att kunna tillvarata resurser som finns inom grupperna, exempelvis
mentorer mellan de föräldrar som är etablerade inom arbetslivet och de föräldrar som är nya
i Sverige och som ännu inte kommit igång med sysselsättning.
Utveckla och erbjuda matchning med syfte att stödja sysselsättning efter föräldraledigheten.
Utveckla samarbete med Yrkesdörren för att utveckla metod för att stötta utlandsfödda
småbarnsföräldrars att komma närmare sysselsättning efter föräldraledigheten. Förslag på
gemensamma insatser är att utveckla en matchning mellan nyanlända/utlandsfödda och
etablerade föräldralediga/småbarnsföräldrar, eller utveckla ett program för förmedling av
praktikplatser för målgruppen.

ÖVERGRIPANDE MÅL 3: SVENSKA MED BABY HAR EN HÅLLBAR FINANSIERING OCH EN
STABIL DRIFT AV VERKSAMHETEN
3.1 Delmål: Budget i balans
Svenska med baby ska ha en budget i balans genom att öka intäkterna och se över kostnaderna.
Huvudaktiviteter
• Kartlägga och ansöka om bidrag i de kommuner och stadsdelsförvaltningar vi är verksamma.
• Söka fler nationella bidrag.
• I kommuner med välfungerande verksamhet försöka få igång löpande IOP-samarbeten.
• Tillse att vi har information för att kunna delta i eventuella relevanta upphandlingar.
• Försöka få in medel också för OH, försöka minska administrations- och redovisningskraven,
samt om möjligt, få in icke-öronmärkta medel.
• Utveckla presentation och erbjudande till privat sektor för finansiellt samarbete.
• Identifiera och söka finansiella samarbete med privat sektor såsom med fastighetsbolag,
försäkringsbolag och investmentbolag.
• Se över möjlighet att få fikakostnader bekostade av Ica/lokal matbutik.
• Etablera finansiella samarbeten även för mindre samarbeten såsom för Aktivitet med baby.
• Etablera Svenska med baby för insamling av gåvor på Facebook.
• Uppdatera information om gåvor och hantering av givare på hemsidan.
• Vidareutveckla utbildningsmaterial, samt info på hemsidan för externa föreläsningar och
utbildningar, samt höja priset för att få kostnadstäckning.
3.2 Delmål: Effektivisera verksamheten
Svenska med baby effektiviserar verksamheten för att minska kostnader och arbetsbelastningen.
Huvudaktiviteter
•
•
•

Fortsätta försöka minska personaltid per verksamhet/insats.
Etablera samarbeten för att effektivisera återkommande Aktivitet med baby.
Förenkla ekonomi- och administrationshanteringen.
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•
•
•
•

Se över och förenkla rutinen för hantering av fikakvitton.
Se över och skapa samstämmighet i projekt- och övergripande budget.
Fortsätta att hålla nere på antalet resor, när möjligt ersätta med digitala möten.
Utveckla organisationens vision, mission och samt namn för att tydliggöra verksamhetens
syfte och värde och effektivisera kommunikationen med deltagare, finansiärer med flera.

3.3 Delmål: Stärka resursen och delaktigheten från medlemmar och volontärer
Svenska med baby utvecklar fler möjliga ideella uppdrag samt vidareutvecklar samarbetet med
volontärer, för att minska personalkostnaderna och för att stärka målgruppens deltagande och
inflytande i föreningen.
Huvudaktiviteter
•
•
•
•
•

Kampanja för att värva fler medlemmar.
Rekrytera fler gruppledare till Familjelördagarna.
Utveckla fler möjliga ideella uppdrag såsom gruppledare till Aktivitet med baby, möjligt
engagemang efter avslutat uppdrag som gruppledare, marknadsföring, kortare uppdrag,
volontärbank.
Utveckla fler former för ideellt engagemang i Svenska med baby, som ambassadörskap.
Utveckla metod för att stärka banden med volontärerna och medlemmarna.

3.4 Delmål: Hållbar arbetsmiljö
Svenska med baby har en god och hållbar arbetsmiljö.
Huvudaktiviteter
•
•
•

Medarbetarsamtal och avstämningar hålls regelbundet för att bland annat följa upp
arbetsmiljöfrågorna inklusive stress och arbetsbelastning.
Värna ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö.
Genomföra regelbunden skyddsrond och arbetsmiljöenkät, samt följa upp resultaten.

UPPFÖLJNING
•
•
•
•

Fortsätta med veckovisa rapporter från gruppledare för att mäta kvantitativa mål.
Deltagarenkäter och gruppledarenkäter skickas ut varje termin för att mäta kvalitativa mål.
Avstämningar med urval medarrangörer, gruppledare och deltagare minst en gång per
termin för att mäta verksamhetens kvalitet och möjligheter för förbättringar.
Löpande kommunikation med gruppledare och medarrangörer under terminens gång.
Utveckla fler indikatorer för att stärka uppföljning och mätning av resultat.

8

