




Skolskolan är en avgiftsfri online-kurs om 

grundskolan för dagens vårdnadshavare. Kursen 

öppnas i nätet hösten 2020.

Syftet med kursen är att öka den gemensamma 

förståelsen för grundskolan och därmed skapa ett 

ännu bättre samarbete mellan hem och skola. Allt 

för barnens väl.

Skolskolan är en avgiftsfri 
nätkurs för vårdnadshavarna 
till dagens grundskoleelever 
om dagens grundskola. Kursen 
börjar hösten 2020.
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Det har gått en tid sedan dagens vårdnadshavare till 

dagens grundskoleelever gick i grundskolan. Sedan dess 

har grundskolan kontinuerligt utvecklats för att ge 

barnen så aktuella färdigheter och så modern undervisning 

som möjligt. Vårdnadshavarnas kunskap om skolan kan 

grunda sig på egna erfarenheter av gångna 

undervisningsmetoder och praxis. Detta gör att det kan 

vara utmanande att hitta ett gemensamt språk mellan 

vårdnadshavarna och skolan.  

Coronapandemin har medfört att många vårdnadshavare fått 

en ny inblick och kontakt med skolbarnens och lärarnas 

vardag. Med hjälp av nätkursen Skolskolan uppdaterar 

vårdnadshavarna också sin kunskap om hur grundskolan har 

fått sin nuvarande form och öppnar upp hur man gör i 

skolan och varför.



Nätkursen Skolskolan är en del av kommunikationsprojektet 

”Grundskolans element” som Edita Publishing tillsammans med 

nätverket OPPIVA beviljats finansiering för av Utbildningsstyrelsen. 

Projektets målsättning är att hitta ett gemensamt språk mellan hem 

och skola. Edita ansvarar för skapandet av nätkursen och Innoduel 

för det gemensamma utvecklandet av den. De 30 OPPIVA-kommunerna, 

Finlands Rektorer rf, Vanhempainliitto och Nuorten Suomi ry deltar i 

samutvecklingen. Stöd till förverkligandet av Skolskolan fås även av 

Sherpa, en kreativ byrå som hjälper med varumärkeshantering och 

marknadsförings-kommunikation, kommunikationsföretaget Noon 

Kollektiivi samt Into-Digital som svarar för den tekniska 

implementeringen av plattformen.



Att vårdnadshavarna har en uppdaterad 

grundskoleförståelse betjänar både kommuner, skolor 

och enskilda lärare. Då vårdnadshavarna känner till 

dagens grundskola och förstår varför skolan agerar som 

den gör minskar risken för missförstånd och respekten 

för skolan ökar. Detta förbättrar både lärarnas och 

elevernas arbetsro och inspirerar till ett ännu bättre 

samarbete mellan hem och skola.



Kursen finns på koulukoulu.fi. Skolskolan är främst skapad för 

enkel användning i en mobiltelefon men fungerar också bra på en 

dator. Skolskolan har fem olika teman som för användaren genom 

ett mångsidigt video– och textinnehåll som i ett spel. Teman 

kan avläggas i valfri ordning. Kursen kan också pausas och 

återupptas då det passar en. Att gå igenom ett tema tar ca 20 

minuter. Efter avslutad kurs får du ett intyg som naturligtvis 

kan delas via dina sociala mediekanaler.
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Målet är att Skolskolan fungerar som ett verktyg i 

skolans vardag och är en del av hemmets och skolans 

samarbete. Skolskolan är ett nyttigt stöd för lärare och 

skolans ledning för att de och vårdnadshavarna ska få en 

gemensam och tydlig helhetsbild av grundskolans mål, 

principer och arbetssätt. 

Information om Skolskolan sprids effektivt och bäst till 

vårdnadshavarna via skolorna, ledda av kommunens 

bildningsväsende. 



Skolskolan lanseras hösten 2020. Vårt mål är att på en gemensam 

lanseringsdag hålla föräldrakvällar om Skolskolan på några 

skolor runt landet. Vårdnadshavarna kallas då till en 

inspirerande föräldrakväll med Skolskolans innehåll som tema –

och påbörjar kursen tillsammans.

Dessa föräldrakvällar, pilotevenemang, kommer att användas som 

verktyg i Skolskolans gemensamma och synliga mediekommunikation, 

både lokalt och riksomfattande.

Vi hoppas på att hitta lämpliga skolor i kommuner som hör i 

nätverket OPPIVA för att organisera dessa pilotevenemang.



Du kan när som helst, enkelt och kostnadsfritt påbörja Skolskolan. För att så 

många vårdnadshavare som möjligt ska kunna avlägga nätkursen måste man 

noggrant planera hur man sprider informationen om kursen och här har 

kommunerna och skolorna har en central roll.

Då kursen lanseras hösten 2020 förser vi skolorna i tid med ett tydligt och 

klart materialpaket som gör det möjligt för skolan att organisera sin egen 

funktionella Skolskola-föräldrakväll. Före detta har skolorna fått kursen och 

kursmaterialet till sitt förfogande.

Skolskolan är ett centralt verktyg även den 12.11 då Utbildningsstyrelsen och 

Vanhempainliitto arrangerar evenemanget Världens största föräldrakväll. 

Föräldrakvällar med temat Skolskolan kan ordnas även under våren 2021.

Under året kommer vi att kunna följa via koulukoulu.fi hur många 

vårdnadshavare som redan avlagt kursen i olika kommuner runt om i Finland.



Med samarbete får vi budskapet att sprida sig väl – och 

vårdnadshavarna i din kommun att avlägga Skolskolan.

För detta skickas ett tydligt och klart materialpaket med 

bl.a. verksamhetsidéer, diskussionsuppgifter och 

förhandsinformation hur man kommer igång med 

föräldrakvällarna.

Vi stöder kommunernas kommunikation gällande Skolskolan 

genom att erbjuda en gemensam idékläckningsdag och genom 

att producera lättanvändbart tips- och 

handledningsmaterial om hur man kommunicerar bäst med 

skolor, vårdnadshavare och alla andra i kommunen.



Fundera på förhand vad som behövs för att involvera skolorna 

och vårdnadshavarna i din kommun. Vilken är den rätta 

tidpunkten att kommunicera med skolledningen, lärarna och 

vårdnadshavarna om Skolskolan – med tanke på de exceptionella 

omständigheterna? Vilken är den bästa tidpunkten att 

introducera Skolskolan så att man ivrigt tar sig an 

informationen? Hur, när, via vilka kanaler får du bäst 

informationen vidare i din kommuns organisation? Och hur i den 

enskilda skolan?

Speciellt vilken hjälp, stöd eller material önskar du dig av 

Skolskolateamet? Har du andra frågor än dessa? Vi lyssnar på 

dig. Detta gör vi tillsammans.






