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SVENSKA MED BABY 2021

Verksamhetschefen har ordet
nära ett boende i Stockholm där många nyanlända afghanska familjerna bor. Vi vet hur avgörande det är med
tidiga, välkomnande insatser, och vi är glada att tillsammans med engagerade föräldrar och barn lokalt vara med
och bidra till nyanlända småbarnsfamiljers etablering i
Sverige.
Under året har vi i ett nytt samarbete med MÄN och med
stöd av Postkodsstiftelsen startat våra första pappaträffar.
Sedan länge har våra – och andra föräldragrupper – lockat i huvudsak mammor, trots att vi vänder oss till alla
föräldrar. Det är nu spännande att utveckla och
erbjuda pappor och deras små barn roliga mötesplatser
för lek, nya kontakter och ömsesidigt utbyte med andra
pappor. Tillsammans verkar vi för jämställt föräldraskap!
Emelia Frennmark, verksamhetschef.

Livet med små barn är underbart och utmanande! It takes

Extra glad är jag för våra underbara volontärer som

a village to raise a child - även i en pandemi behöver

tillsammans med sina barn välkomnat och inkluderat

små barn och föräldrar träffa andra för lek, stöd och utby-

andra föräldrar och barn till roliga träffar runt om i

te. Trots att 2021 har varit ännu ett år med hög

Sverige. Hjärtligt tack till era insatser! Jag är också

smittspridning och många restriktioner har Svenska med

stolt över Svenska med babys personal. Vi har ett

baby - genom verksamhetsanpassningar för minskad risk

kreativt, samarbetsinriktat och hårt arbetande arbetslag

för smittspridning - lyckats arrangera över 340 barn- och

där många själva tillhör vår målgrupp, nyanlända

föräldraaktiviteter och fått besök av över 6000 av barn

småbarnsföräldrar. I vårt team har vi kollegor som

och vuxna runt om i Sverige. Det är vi mycket glada för!

nyligen kommit till Sverige från Afghanistan, Syrien,
Ukraina, Nicaragua. Vi vill leva som vi lär när det

Vi på Svenska med baby brinner för att möjliggöra

gäller mångfald och inkludering också på vår arbets-

ömsesidiga och roliga möten mellan små barn och

plats.

föräldrar med olika bakgrund. För småbarnsföräldrar
som är nya i Sverige är det avgörande att på ett

-

enkelt och tryggt sätt kunna träffa och lära känna andra

la resultat blev bättre än på många år. Vi vill rikta ett

föräldrar. På våra träffar tränar föräldrar som är nya i
Sverige – tillsammans med sina små barn - svenska,

för fortsatt stöd och förtroende! Tillsammans med part-

får tips och kunskap kring föräldraskapet, och om

ners, fantastiska volontärer och föräldrar och barn runt

sysselsättning efter föräldraledigheten. Under hösten

om i Sverige vill vi fortsätta att verka för ett inklude-

etablerade Svenska med baby kontakt med barnfamiljer

rande samhälle där barnfamiljer som är nya i landet

som precis evakuerats från Afghanistan efter talibanernas

välkomnas till gemenskap runt om i Sverige. Tillsam-

maktövertagande. Vi har nu startat en ny föräldragrupp

mans med barnen bryter vi segregationen!
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Varför svenska med baby?

Våra små deltagare bekantar sig med varandra i vårsolen i Linköping, VT21.

Svenska med baby erbjuder en unik verksamhet som

föräldrar, nyanlända barnfamiljer såväl som etablerade, är

mobiliserar och engagerar tusentals föräldrar och barn

inkluderande har Svenska med baby utvecklat fyra

med olika bakgrund och från olika bostadsområden. Vi

effektmål: språkutveckling på svenska, sociala nätverk,

fungerar som en kontaktyta där nya och etablerade i

trygghet i föräldraskapet och sysselsättning efter

Sverige kan mötas på lika villkor. Vi erbjuder mötesplatser

föräldraledigheten.

för samtal, nya kontaktnät, föräldrastöd samt språkträning

ingen anmälan.

”För mig har det
varit både kul och
lärorikt att vara
gruppledare. Jag
kan även se på min
son att han tycker
om träffarna, då han
lever upp och leker
runt mycket med de
andra deltagarna.
Det har även varit
bra för oss att ha en
kontinuitet i
vardagen, med en
träff i veckan då vi
träffar andra barn och föräldrar. Att vara
gruppledare är ett val som jag aldrig har ångrat och
något som jag kommer bära med mig med positiv
känsla.”

För att uppnå vårt mål med social inkludering där barn och

- Lina, gruppledare i Skarpnäck HT21.

och vi arbetar aktivt för att nå och välkomna alla föräldrar och barn, oavsett bostadsområde och språknivå.
När människor lever uppdelade begränsas barnens och
föräldrarnas livsmöjligheter. Förståelsen för andra
personers livsvillkor och levnadsförhållanden blir sämre
och risken är stor att fördomar och främlingskap
etableras. Föräldrarnas livssituation, nätverk och kunskaper påverkar barnen i stor utsträckning. Vi rekryterar, utbildar och handleder volontärer som själva tillhör
målgruppen att leda föräldragrupperna utifrån en etablerad
metod. Vi har en låg tröskel för deltagande, all vår verksam-
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SPRÅKUTVECKING PÅ SVENSKA

föräldrar. Genom våra mötesplatser hittar föräldrar nya

Vi vet att det är gynnsamt för barnen att deras föräldrar

kontakter och får stöd i aktuella frågor och på så vis

talar majoritetsspråket. När föräldrarna kan stötta och

SOCIALT NÄTVERK

förbereda barnen språkligt visar forskning att barnen

Svenska med baby riktas sig till nya och etablerade

klarar sig bättre i skolan. När föräldrar som är nya i

småbarnsfamiljer från olika bostadsområden och med

Sverige lär sig svenska stärks de i sin föräldraroll och

olika bakgrund. Verksamheten syftar till att öppna upp

genom att lära sig svenska ger föräldrarna sina barn bättre

för nya kontakter och ny vänskap, för att på så sätt

förutsättningar framåt.

utveckla det sociala nätverket runt familjen. Genom
vår inkluderande metod skapas även möjligheter för

Genom en anpassad metod och lekfulla sångstunder ges

föräldrar som är nya i Sverige att hitta nya vänner för

de små barnen och deras föräldrar möjlighet till

kontakt och svenskaträning även utanför Svenska med

språkutveckling. Svenska med babys temabank och

babys mötesplatser.

material för sångstunden är utvecklat för att fungera i
en mångspråkig grupp där också föräldrar utan kunskap
i svenska ska kunna delta och ges möjlighet att lära sig

SYSSELSÄTTNING EFTER
FÖRÄLDRALEDIGHETEN

mer/träna svenska.

Det sociala nätverket och språkutvecklingen som

TYGGT FÖRÄLDRASKAP

nyanlända och utlandsfödda, oftast kvinnor, erbjuds i

Svenska med baby erbjuder föräldrastöd i syfte att

verksamheter bidrar i sig till ökade möjligheter att hitta

stärka småbarnsföräldrars förmågor, nätverk och

arbete eller annan sysselsättning. Svenska med baby

självförtroende och därigenom förbättra barns

arbetar också metodiskt i syftet att öka möjligheterna

förutsättningar att må bra och utvecklas. Det

till sysselsättning efter föräldraledigheten. Det görs

förebyggande arbetet med små barn och deras föräldrar

under träffarna med teman kring arbetsmarknad,

är en långsiktig samhällsinvestering.

studier och förskola.

Genom en strukturerad metod med inkluderande samtal

Under 2021 har vi arbetat fram två koncept för att öka

och enkla frågor kring relevanta teman om små barns

möjligheterna till sysselsättning efter

behov, utveckling och om livet som förälder skapas

föräldraledigheten. Svenska med baby erbjuder nu

förutsättningar för ett ömsesidigt och gemensamt lärande.

”föräldramatchingen”och ”yrkesträffar med baby”

Genom glädjefyllda aktiviteter och träffar med sång, lek

där vi matchar och hjälper småbarnsföräldrar som vill

och samtal stärks banden mellan barnen och deras

komma in på den svenska arbetsmarknaden.

”Svenska med babys träffar har hjälpt mig att lära mig svenska och
jag får nya kunskaper i språket varje dag. Det som är unikt med
Svenska med baby är att min dotter Lina som är 2,5 också får lära sig
mycket och träffarna förbereder henne för förskolan och det svenska
samhället. Träffarna underlättar integrationen för henne med andra
barn, de utvecklar även hennes sätt att tänka och förstå vad som
händer runt omkring henne.
Jag rekommenderar alla mammor med småbarn att delta på svenska
med baby, här är alla välkomna och uppmuntras till att träffa nya
vänner, prata svenska och på så sätt integrerar man sig mer i det
svenska samhället.”
- Zina Al-Shiblawy, deltagare i Linköping HT21.
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Öppna föräldragrupper

Deltagare och gruppledare i Kungsholmen VT21.

Statistik 2021
Antal veckoträffar: 271
Antal besök: 4164

Till Svenska med babys öppna föräldragrupper är alla
föräldrar med barn mellan 0 - 2 år välkomna.
Föräldragrupperna äger rum på bibliotek, öppna förskolor,
familjecentraler och i kyrkor samt utomhus i parker på 19
orter runt om i Sverige. Grupperna träffas en gång i veckan
i cirka 1,5 timme och leds av ideella gruppledare som själva
är föräldralediga. Träffarna är uppbyggda runt ett tema
kopplat till barn och föräldraskapet och samtalen anpassas
efter gruppens storlek och språknivå. Sång och lek för
barnen är fasta inslag och ger möjlighet för igenkänning,
repetition och trygghet. Genom Svenska med babys träffar
får föräldrarna möjlighet att utöka sitt sociala nätverk,
samhällsinformation, föräldrastöd och möjlighet att träna
svenska.
År 2021 hade vi 19 aktiva grupper runt om i landet. Antal
besök har ökat i år, dock har vi varit tvungna att ställa in
några träffar på grund av rådande pandemi och RS viruset.
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Familjelördag

Härlig familjelördag fylld av glädje och gemenskap i Rågsved VT21.

Utöver våra öppna föräldragrupper och aktiviteter med
baby för föräldralediga anordnar Svenska med baby
Familjelördagar. Under 2021 anordnades Familjelördagarna
med öppna förskolan i Rågsved, Rinkeby folkets hus och
i Hågelbyparken i Botkyrka.
Familjelördagrna är öppna för hela familjen med barn i
alla åldrar. Varje träff kretsar kring ett tema och ofta bjuds
det på underhållning i form av exempelvis teater eller
dans. På träffarna möts familjer från olika delar av
viktiga samtal med varandra. Möten över gränser öppnar
upp för nya världar och ger föräldrarna, och därmed
barnen från tidig ålder, ett brett kontaktnät och en ökad
förståelse för olika levnadssätt. Med Familjelördagarna
vill vi bidra till ökad sammanhållning mellan personer
boende i olika områden, med olika bakgrund, språk och
levnadsvillkor.
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Statistik 2021
Antal Familjelördagar: 23
Antal besök: 1070
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Aktivitet med baby

Besök hos Tom Tits i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm och
Södertälje Kommun HT 21.

Statistik 2021
Antal aktiviteter: 6
Antal besök: 138

Som ett komplement till veckoträffarna arrangerar
Svenska med baby aktivitet med baby - lokala aktiviteter
föreställningar som de närliggande grupperna bjuds in
till.
Under året har våra deltagare bland annat varit på Tom
Tits i Södertälje, babyrytmik på Dansmuseét, samt två
träffar på Nationalmuseum i Stockholm för visning av
mumsiga stilleben och måla med ätbar färg.
Syftet med aktiviteterna är att deltagarna ska bli trygga
med att besöka platser de vanligtvis inte besöker. Vidare
skapar aktiviteterna möjligheter för de föräldrar som
är nya i Sverige att lära sig mer om svenska samhället och
på ett naturligt sätt utmana sitt ordförråd i det svenska
språket samtidigt som upplevelsen delas tillsammans

Babydans med med danspedagogen Klara Berggren,
Dansmuseet, HT21.

med andra föräldrar och barn.
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Anpassning under coronapandemin

spridningen av covid-19.

Pandemins påverkan på verksamheten

träffarna än föregående år, men som en självklar följd av

Många verksamheter har under året fått anpassa sin

restriktioner och pandemin så har besöken blivit

verksamhet efter Folkhälsomyndighetens

mindre än innan pandemin. Under 2021 har vi totalt haft

rekommendationer och riktlinjer med anledning av

sammanlagt 6 257 besök räknat i både vuxna och barn

spridningen av covid-19 och så även vi. Arbetet med

(jämför med 2019 då vi hade 8 376 besök). Flera

att skapa mötesplatser för föräldralediga och barn med

Familjelördagar och aktivitet med baby ställdes också in

olika bakgrund såg vi även kunna fylla en till funktion,

under vårterminen. Vi har även varit tvungna att ställa in

nämligen att bryta känslan av isolering. Vi har anpassat

några veckoträffar p.g.a pandemin och RS viruset.

våra föräldraträffar och aktivitet genom att ha träffarna på
lokaler som är tillräckligt stora för att hålla distans och
där lokalerna inte har varit tillräckligt stora har grupperna
ses utomhus i små grupper. Handsprit har används och

slutna förpackningar.
Vi är glada och stolta över att vi snabbt kunnat
anpassa om vår verksamhet och fått mer deltagare till
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Deltagare, gruppldare och gäster från digitala träffar.

Statistik 2021
Antal digitala träffar: 10
Antal besök: 273

På de digitala föräldraträffarna möts
småbarnsföräldrar och bebisar, med olika bakgrund
och från olika delar av Sverige. Träffarna sker helt
digitalt via Zoom och är gratis.
De digitala föräldragrupperna startades under
pandemins utbrott för att kunna fortsätta erbjuda

med en logoped, ”barns rättigheter - på arabiska”

föräldralediga och barn en mötesplats. Träffarna har

med BRIS, ”arbetsmarknaden i Sverige” med Mitt

sedan dess varit oerhört populära och vi valde därför

Liv samt ”barns kroppsliga integritet” med föreningen

att fortsätta även detta år, då de fyller

Treskablinoll.

utvecklingsmöjligheter i träffarna och värdet i att
föräldrar som inte kan ta sig ut och träffa andra

Träffarna leds och modereras av en samordnare och

föräldrar skulle kunna ses, oavsett var en bor i

den inbjudna externa gästen. Under träffarna får

Sverige.

deltagarna bekanta sig med varandra, diskutera
ämnet och ställa sina frågor. Språknivån är anpassad

De digitala träffarna har utvecklas till

efter nivån på gruppen, för att underlätta för

kunskapshöjande webbinarium och genom att bjuda in

deltagare som vill träna svenska. Den som behöver

gäster så utökade målgruppen från endast

får chans att träna svenska på ett nytt sätt och ny som

föräldralediga till småbarnsföräldrar. Huvudtemat för

etablerade i Sverige får deltagarna samhällsnyttig

träffarna är föräldrastöd, och några underteman för

kunskap samtidigt som föräldrastöd.
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Rinkebyprojektet

Besök av Dockteatern Tittut på familjelördagen i Rinkeby, HT21.

Under 2021 beviljades vi igen stöd från Socialstyrelsen

restriktionerna och vi kunde återgå till att fysiska

med anledning av att boende i Järvaområdet drabbats

familjelördagar. Vi hade många kontinuerliga träffar

extra hårt av covid-19. Svenska med baby och Rinkeby

under höstterminen och det var väldigt uppskattat av

folkets hus har kunnat öka antalet familjelördagar i

deltagarna. Utifrån samtal med våra deltagare har vi fått

Rinkeby och ge barnfamiljer en återkommande
aktivitet för hela familjen, för att öka välmående i en
annars ansträngd vardag.

vecka.

Barn som vuxna har själva sagt att de har uppskattat att
träffarna har utökats eftersom det har gett regelbundna

med bl.a. Rädda Barnen och Friluftsfrämjandet då vi

aktiviteter, där vi haft allt från pyssel och samtal till dans

kunnat erbjuda särskilda träffar med professionellt
innehåll och medverkande. Särskilt uppskattad var
workshop med Rädda Barnen, där våra vuxna deltagare

Förutom att vi kunde öka antalet träffar har vi tack vare
familjelördagarna i Rinkeby. Samordnaren har skapat

underhållning av Orkesterpop.

innehåll till träffarna och utvecklat vår metod kring
familjelördagar. På grund av pandemin så hade vi digitala

Rinkebyprojektet är en långsiktigt satsning som vi

träffar under vårterminen vilket resulterade i att vi

prioriterar och kommer att fortsätta arbetade vidare

tappade nästan alla våra deltagare. Till hösten lättade

med 2022.
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Det ideella engagemanget

Gruppledare och medarrangörer för föräldragruppen i
Södertälje, VT21.

Statistik 2021
Antal gruppledare: 68

Det ideella engagemanget är en viktig och bärande del
i civilsamhället och för ideella föreningar. Ideellt
engagemang är en volontär insats där personer går

Den gemensamma nämnaren är tydlig - föräldraledighet

samman och engagerar sig oavlönat runt en idé eller ett

och bebisar, eller små barn. Det blir då ett ömsesidigt

intresse som personerna tycker är värt att jobba

möte där en delar med sig av sina erfarenheter eller tips

tillsammans för. För Svenska med baby är det ideella

och får samma tillbaka. Gruppledarna har bland annat

engagemanget stort och varje år samlar vi många

fungerat som nyckelpersoner och har i sin tur rekryterat

föräldrar som engagerar sig volontärt i vår verksamhet.
Många av volontärerna säger att de tycker att vårt syfte
och idé om att bidra till ett öppet samhälle, där föräldrar

Under 2021 har vi arbetat med att utöka möjligheten till

och barn med olika bakgrund möts är så viktigt att det är

volontärt engagemang utöver att vara gruppledare.

värt att jobba ideellt för, hos oss. Det ideella

Våra medlemmar har fått möjlighet att bidra till

engagemanget är en av de viktigaste delarna för Svenska

informationsspridning av våra grupper genom ett

med baby eftersom verksamheten bygger på ideellt
engagemang hos våra gruppledare som leder

bilder till inlägg till sociala medier. Volontärerna har

föräldragrupperna.

även utgjort en viktig del av vår effektutvärdering
genom att ha observerat deltagarna under terminen. Vi

Gruppledarna och deltagarna möts på ett gemensamt plan
då även gruppledarna är föräldralediga med små barn.

volontära insatser för Svenska med baby under 2022.
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”Att vara gruppledare för Svenska med baby har
varit ett värdefullt inslag under min
föräldraledighet då jag innan Zeus föddes tänkte
mycket på att jag ville att mitt barn skulle växa
upp med vetskap om att alla inte är som vi, ser ut
som vi eller kommer ifrån samma plats som vi.
Stockholm är idag tyvärr mycket segregerat och
människor tenderar att endast röra sig i sina egna
stadsdelar och kvarter där de känner sig hemma
och bekväma. Intrycken kan därav lätt bli väldigt
homogena. Att en gång i veckan komma till
Rågsved och träffa nya människor har gett mig
mycket inspiration, glädje och energi.”

jättemycket för mig. Jag har kommit ut ur
ensamheten, vi har fått lite rutiner, det är
kan prata med. För min dotter har Svenska
mer social vilket jag har velat. Nu trivs hon
med andra människor och barn.”
Mamma Rahma 31 år gammal, och
hennes dotter Nora 5 månader.
Deltagare i Skarpnäck.

Jag heter Maria och fick mitt första barn, lille
Björn i maj 2021. Jag är född och uppväxt i
Göteborg och har hela min familj här.
När jag inte är föräldraledig arbetar jag som
kommunikatör i byggbranschen. Både jag och
Björn älskar att vara engagerade i Svenska med
baby. Vi ser fram emot varje torsdag när vi får
träffa andra föräldrar och barn. Det är väldigt
roligt och nyttigt att träffa människor från olika
delar av världen och prata om våra erfarenheter
av att vara föräldrar.
”Det bästa med träffarna är alla skratt man får.
Vi har en öppen och härlig gemenskap där man
känner sig välkommen och sedd. Jag
rekommenderar varmt att engagera sig i
Svenska med baby.”
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Pyssel och skoj på sommarträffen i Rinkeby, VT21

Statistik 2021
Antal sommarträffar: 8
Antal besök: 83

där de tillsammans med civilsamhället samverkar för att
erbjuda olika aktiviteter under hela sommarlovet. Syftet
Vi har även haft tre sommarträffar i Göteborg.

är att ge alla barn och unga i närområdet möjlighet till en
meningsfull fritid samt att skapa levande och trygga torg
och offentliga platser.
Tillsammans med lokala samarbeten har Svenska med
baby deltagit i Sommar på torget och haft aktiviteter för
de allra minsta och deras föräldrar – en aktivitet som
tidigare saknades för målgruppen. Under träffarna har
föräldrar med sina barn i olika åldrar kommit, och alla har
hittat något kul och meningsfullt att göra. Föräldrar träffar

bebisar. De äldre barnen pysslar eller leker med andra
barn.
Under sommaren har vi haft sommarträffar i tre
stadsdelar i Stockholm: Hässelby, Rinkeby och i Rågsved.

Sommarträff i Västra frölunda, Göteborg, VT21.
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Sysselsättning efter föräldraledigheten

Statistik 2021
Antal matchade par i
föräldramatchningen: 27
Antal Yrkesträffar: 2

Ett av våra effektmål är sysselsättning efter
föräldraledigheten, vilket är viktigt för många
småbarnsföräldrar. Svenska med baby vill bidra till att
öka möjligheterna till sysselsättning efter
de aktiviteter som är riktade till sysselsättning.

Yrkesdörren och Sollentuna kommun med stöd av
Länsstyrelsen i Stockholm. Vi matchar föräldrar som bor i
Stockholmsområdet med fokus på Sollentuna.

I början av 2021 lanserade vi föräldramatchingen som
ett två månader långt pilotprojekt som vi gjorde
tillsammans med Yrkesdörren där vi testade det nya

sysselsättning efter föräldraledigheten startade vi hösten

konceptet att matchar ihop småbarnsföräldrar som är

2021 även Yrkesträffar med baby, som riktar sig till

nya i Sverige med småbarnsföräldrar som är etablerade

småbarnsförälder i Sollentuna som är nya i Sverige. Här

på den svenska arbetsmarknaden - för att snacka jobb,

får småbarnsföräldrar en möjlighet till att träffa t.ex en

arbetsmarknad och familjeliv. Föräldramatchingen var

studievägledare och få hjälp med sitt Cv. De får också en

väldigt uppskattad och vi matchade ihop par från hela
Sverige. Vi fortsatte att utveckla konceptet vidare

föräldrar om deras framtidsplaner och träna svenska. För

eftersom det är en viktigt del av vårt effektmål.

att göra Yrkesträffarna mer tillgängliga har våra
samordnare funnits på plats för stöd i språken Dari och

Den 1 oktober startade vi igång Föräldramatchingen igen

Arabiska. Vi kommer under 2022 att fortsätta arbeta med

som ett tvåårigt projekt som görs tillsammans med

“föräldramatchingen” och “yrkesträffar med baby”.
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Pappagrupper

Statistik 2021
Antal Pappaträffar: 16
Antal besök: 529

Under 2021 började Svenska med baby med
pappaträffar. Det görs i ett tvåårigt projekt i samarbete
med organisationen MÄN och med stöd från
Postkodsstiftelsen. Syftet är att stärka nyanlända,

komplement till Svenska med babys ordinarie öppna

utlandsfödda och etablerade småbarnspappor i sitt

föräldragrupper. Vi har haft strax över 500 besök av

föräldraskap. Projektet skapar också förutsättningar för

föräldrar och barn till våra pappaträffar under 2021.

ett mer jämställd föräldraskap.
Träffarna riktar sig till nyanlända, utlandsfödda och
etablerade småbarnspappor och barn 0-5 år. Under
träffarna får barnen en rolig och givande stund,
tillsammans, utbyta erfarenheter och ge varandra
stöttning och råd. Träffarna är gratis och leds av
Svenska med babys fantastiska samordnare och
medarrangörer. Vi arbetar metodiskt för att stärka
föräldrarna i sitt föräldraskap, här bidrar MÄN i stor
uträckning med sina erfarenheter av samtals-metodik
särskilt anpassade för män och för att främja ett
jämställt föräldraskap.
Pappor med sina barn på nationalmuseeum som leker med
ätbar målafärg, HT21
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Samarbeten

Bild från höstkampanjen Svenska med baby gjorde tillsammans med Öppna dörren i samarbete med Åhléns, HT21.

Ensam är inte stark. Svenska med babys uppdrag är att

där även verksamheterna Yrkesdörren och Nya

skapa möten och inkludering – och det gör vi i samarbete

Kompisbyrån ingår och som stöttas av Axel Johnson.

med ideella, offentliga och privata aktörer.

Svenska med baby är glada över att få vara en del av
Öppna dörrens nya samarbete med Åhléns!. Syftet med

Vårt viktigaste samarbete har vi med våra lokala

samarbetet är att stärka Öppna dörren och att deltagan-

medarrangörer. Runt om i landet är pedagoger på öppna
förskolan, barnbibliotekarier och andra engagerade

en bredare målgrupp.

yrkespersoner med och skapar Svenska med babys öppna
och inkluderande mötesplatser för småbarnsfamiljer med

Vi är stolta över att Svenska med baby deltog i årets

olika bakgrund. Utan våra fantastiska medarrangörer

digitala Järva-festival, som genomfördes med stöd av
Axel Johnson och där Svenska med babys samordnare
Meyling Calero var inbjuden gäst för att tala till
samtalet ”Fokus på jobben: En jämställd

är vi på Svenska med baby mycket glada för det nära

arbetsmarknad”

samarbete och stöd vi har från
Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, samt

Tillsammans med våra ideellt engagerade volontärer och

det långsiktiga IOP-avtal vi har med Göteborgs stad.

i samarbete med offentliga och privata aktörer engagerar
och mobiliserar vi tusentals föräldrar och barn i
glädjefyllda, jämlika möten för det öppna och

från det privata bolaget Axel Johnson. Detta stöd har

inkluderande samhället. Det är vi stolta över!

varit avgörande för Svenska med babys expansion och
överlevnad. Svenska med baby är med i Öppna dörren,
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Vi tackar följande medarrangörer för gott
samarbete under året, tack till:

Vi tackar även följande samarbetspartners för det
gångna året, tack:

•

Welcome House-Medborgplatsen

Länsstyrelsens § 37a medel

•

Tranströmmer bibliotek i Medborgplatsen

•
•

•

Öppna förskola Fröhuset-Knivsta kommun
•

•

Öppna förskolan Fjärilen-Sollentuna Kommun

•

Öppna förskola Dibber Blå stallet-Sollentuna

Länsstyrelsen Uppsala - Knivsta kommun
Länsstyrelsen Stockholm – Södertälje kommun,
Värmdö kommun
Länsstyrelsen Östergötland – Linköping kommun

Kommuner
•

Kungsholmen internationella bibliotek

•

Linköpings stadsbibliotek

•
•
•
•

•

Järfälla, Öppna förskola i Järfälla kyrka

Stadsdelsförvaltningar

•

Bredäng, Öppna förskolan/Parklek Ängen och
Bredäng bibliotek

•
•

•

Familjelördag Botkyrka i Hågelbyparken

•

Kista, öppna förskola Kista svenska kyrka

Privat sektor
• Axel Johnson
• Wallenstam

•

Värmdö,Öppna förskolan Blåsippan

Stiftelser

•

Skarpnäck, öppna förskola i Svenska kyrkan i
Skarpnäck

•

Familjelördag Rinkeby, Rinkeby folkets hus

•

Hässelby, Bibblerian

•
•
•
•
•
•

•

Angered, Göteborg- Kulturhuset Blå Stället

Övriga samarbeten

•

Familjelördag Rågsved

•

Malmö, Familjehuset Nydala, Öppna förskolan

•

Norrköping, stadsbibliotek

•

Öppna förskola Rågsved

•

Farsta Bibliotek och Farstaängens Parklek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Västra Frölunda, Göteborg- Frölunda Kulturhus

•

Södertälje, Geneta familjecentral.
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Stockholms stad
Göteborgs stad
Järfälla kommun
Sollentuna kommun

Farsta stadsdelsförvaltning
Skarpnäck stadsdelsförvaltning

Postkodsstiftelsen
Idéer för livet
Gålöstiftelsen
Kronprinsessan Margaretas minnesfond
Åhléns stiftelsen
Stiftelsen Lars Hiertas minne

MÄN
Nationalmuseum
Färgfabriken
Tom Tits experiment
Porslinmuseet
Nationalmuseum
BRIS
Rädda barnen
Treskablinoll
Mitt Liv
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Svenska med baby i media under året
•
kan du läsa om Svenska med baby och en av våra deltagare, Fatmeh Jafar.
•

2021-04-07: ”Hit kommer föräldralediga Nadia för att öva på svenska”, SVT, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/hit-kommer-foraldrarlediga-nadia-for-att-utova-svenska

•

2021-05-10: “Intervju med gruppledare Linda Sjögren”¸ P4 Södertälje, https://sverigesradio.se/avsnitt/1706980

•

2021-09-09: ”Hon ska hjälpa småbarnsföräldrar att integreras i Södertälje”, Sveriges Radio, https://sverigesradio.se/
artikel/hon-ska-hjalpa-smabarnsforaldrar-att-integreras-i-sodertalje

•

2021-09-09: ”Svenska med baby startar upp i Södertälje”, Sveriges Radio, https://sverigesradio.se/artikel/svenska-med-baby-startar-upp-i-sodertalje

•

2021-09-12: ”De bryter isoleringen för nyblivna föräldrar”, NVP, https://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/de-bryter-isoleringen-for-nyblivna-foraldrar

•

2021-09-12: ”Bebisar får vara med när segregationen ska brytas”, LT, https://svenskamedbaby.se/pressmeddelande-babytraffar-bryter-segregation-3/

•

2021-11-09: ”Bebisar för jämställdhet och integration”, Skyddsvärnet anno 1910 (poddmedverkan), https://poddtoppen.se/podcast/1536728804/ideburen-valfard/bebisar-for-jamstalldhet-och-integration-meyling-calero-sayed-mohammed-jalil

•

2021-11-14: ”Småbarnsföräldrarna har brutit isoleringen, Göteborg direkt, https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/
smabarnsforaldrarna-har-brutit-isoleringen

•

https://www.mitti.se/nyheter/ny-sats-
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KONTAKT
Svenska med baby
c/o Bagarmossens Folkets Hus
Lillåvägen 44
128 45 Bagarmossen
www.svenskamedbaby.se

Följ oss gärna i sociala
medier
#svenskamedbaby
@svenskamedbaby

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Svenska med baby
Org.nr. 802502-7627
Rapport om årsredovisningen

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska
med baby för år 2021.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut
har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Svenska med baby för
år 2021.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet.
Stockholm den
BDO Mälardalen AB

Karolina Lövström
Auktoriserad revisor
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