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Att umgås
Föräldrar sinsemellan 
Det kan kännas besvärligt att komma som utom-
stående till en föräldragrupp där de flesta känner 
varandra. På låg- och mellanstadiet går barnen 
oftast i den skola som ligger närmast hemmet. 
Eftersom även dagis oftast ligger nära hemmet 
känner de flesta föräldrar varandra från den tid 
när de lämnade och hämtade sina barn från dagis. 
Systemet med föräldrapenning vid föräldraledig-
heten ger lika hög föräldrapenning vid den andra 
ledigheten som vid den första, om det är mindre än två år mellan barnen. 
Detta innebär att barnen ofta föds tätt vilket betyder att föräldrarna har 
hämtat och lämnat sina barn på samma dagis i ganska många år. Man kän-
ner varandra väl efter alla möten i hallen, allt lekande hos varandra och 
alla föräldramöten. 

Här är min tipslista för föräldramöten: Kom i tid! Helst fem minuter innan. Slink 
in i mötesrummet och göm dig i ett hörn eller bakom en stor pappa. Observera 
om de andra nyanlända föräldrarna går runt och tar i hand. Har du sett minst 
två som tar i hand, kom fram ur ditt hörn, sträck ut handen till närmaste män-
niska, le och berätta vad du heter och vem som är ditt barn. Berätta att hon är 
ny i gruppen.” ”Hej” säger du så att svensken vet att du vill hälsa på honom. An-
nars blir han rädd för din utsträckta hand... ”Jag är...” säger du så att han vet att 
du introducerar dig och ditt barns namn säger du så att han kan identifiera dig. 
Han har säkert studerat klasslistan innan mötet. Så långt följer proceduren den 
svenska koden. 
”Hon är ny i gruppen” är mitt eget tillägg. För de första informerar jag om att 
ett av de okända namnen på klasslistan är mitt barns namn, för det andra ger jag 
honom tillfälle till att svara. Kanske även han är ny i föräldragruppen. Då har jag 
eventuellt hittat en vän. Med dessa tre meningar jobbar du dig genom rummet. 
Har du hittat en vän kan du gå tillbaka till henne och fråga om det är en pojke 
eller flicka han har i klassen eller säga någonting neutralt om vädret eller tra-
fiksituationen. Har du inte hittat en vän, gå tillbaka till ditt hörn tills 
mötet börjar. /uli 


