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Program för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle: 

Irland 

BAKGRUND 

Programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle drivs inom ramen 

för DEIS (Delivering Equality of Opportunity in Schools (tillhandahålla lika möjligheter 

i skolor)1, det irländska utbildnings- och kunskapsministeriets handlingsplan för en 

inkluderande utbildning. Alla DEIS-skolor i städer och alla DEIS-grundskolor ingår för 

närvarande i programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle, 

som inbegriper 528 skolor. Utbildnings- och kunskapsministeriet tilldelar en 

heltidstjänst till de skolor som deltar i programmet. Denna tjänst kan också delas av 

grupper av skolor. 

En kvalificerad lärare från den deltagande skolan (eller gruppen av skolor) är under en 

femårsperiod tillsatt på heltid som samordnare för programmet för bättre 

förbindelser mellan hem, skola och samhälle. Det är ett krav att samordnartjänsten 

roteras bland den kvalificerade personalen i skolan vart femte år. Detta ger alla 

kvalificerade lärare möjlighet att ansöka om att bli samordnare för programmet e och 

därigenom på nära håll få se och erfara vad det innebär att ha sämre 

utbildningsmässiga förutsättningar. När de fullgjort sina fem år som samordnare för 

programmet återvänder de till klassrummen med omfattande erfarenheter och 

kunskaper på området. Allt detta görs med målet att förbättra utbildningsresultaten 

för mindre gynnade barn.  

Utbildnings- och kunskapsministeriet täcker skolans kostnader för att ersätta läraren. 

Samordnaren för programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle 

                                                 

1 DEIS är inriktat på att hantera och prioritera utbildningsbehov hos barn och ungdomar från 

mindre gynnade grupper, från förskola till grundskole- och gymnasienivå (3-18 år). Detta sker 

genom stödprogrammet för skolor som innehåller en rad insatser för stöd i och utanför 

skolan.  

Detta stöd inbegriper förbättrade undervisningsresurser i skolorna med de högsta andelarna 

mindre gynnade elever, ytterligare finansiella medel för alla DEIS-skolor, tillgång till stöd för 

utbildning inom läskunnighet och räknefärdighet, stöd till utveckling av kursplanen, stöd för 

planering och vidareutbildning, program för övergång från lågstadiet till högstadiet och 

gymnasiet och tillgång till högre utbildning. Dessutom innehåller stödprogrammet två större 

insatser, nämligen programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle och 

programmet för slutförd skolgång. 
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spelar en avgörande roll för att utveckla, genomföra, utvärdera och se över skolans 

DEIS-handlingsplan, i synnerhet när det gäller att främja föräldrars delaktighet. 

Barn- och familjekontoret Tusla, dvs. den statliga myndighet som har ansvar för att 

förbättra barns välbefinnande och resultat, ansvarar för förvaltningen av programmet 

för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle och tillhandahåller integrerade 

tjänster inom ramen för välfärdstjänsten på utbildningsområdet (Educational Welfare 

Services, EWS2). En ledningsgrupp bestående av tre utlånade lärare har anställts av 

Tusla för att sköta förvaltningen, utvecklingen och ledningen av programmet för 

bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle i enlighet med utbildnings- och 

kunskapsministeriets policy. Ledningsgruppen ger handledning, vägledning och råd 

till programmets samordnare vid det lokala och nationella genomförandet. 

 

1. Behov/utmaningar som åtgärdas  

 

■ Närvaro, deltagande och fullföljande av utbildningen 

■ Stöd till familjer i frågor som rör utbildning 

■ Föräldrars engagemang i och stöd för sina barns utbildning  

■ Föräldrars deltagande i utvecklingen av relevant skolpolitik 

■ Samverkan med andra stödtjänster för familjer i lokalsamhället 

■ Utveckling av attityder hos rektorer och lärare när det gäller inställningen till 

partnerskap med föräldrar och samhällstjänster 

 

2. Insatsnivå 

■ Programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle bygger på 

förebyggande tidiga insatser för barn som löper störst risk att misslyckas i 

utbildningssystemet. 

                                                 

2 EWS genomför både programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle 

och programmet för slutförd skolgång och tillhandahåller därmed en effektiv tjänst med 

lämpliga insatser för barn som har svårigheter kopplade till närvaro, deltagande och 

fullföljande av utbildningen. EWS samarbetar direkt med utbildnings- och 

kunskapsministeriet i syfte att stödja och konsolidera det arbete som utförs i DEIS-skolorna 

för att se till att barnens deltagande i utbildningssystemet maximeras.  
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3. Insatsens intensitet 

■ Eleverna får ett kontinuerligt stöd som vid behov är mer intensivt – förebyggande 

universellt stöd till alla, riktat stöd till vissa och intensivt stöd till ett fåtal elever. 

 

4. Målgrupp och åldersgrupp 

■ Programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle är avsett för 

elever som riskerar att inte nå sin fulla potential i utbildningssystemet (grundskola 

och gymnasium) på grund av miljöfaktorer som inverkar negativt på deras resultat 

och fortsatta skolgång. 

■ Programmet är direkt inriktat på de vuxna som är betydelsefulla i barnens liv för 

att därigenom uppnå bättre utbildningsresultat för barnen. 

 

5. Villkor och olika steg som krävs för att genomföra programmet för bättre 

förbindelser mellan hem, skola och samhälle 

Skolor med elever från särskilt utsatta områden fördelas extra stöd genom DEIS, 

däribland en samordnare för programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola 

och samhälle. 

Rektorer, vårdteam och samordnare för programmet för bättre förbindelser mellan 

hem, skola och samhälle upprättar en förteckning över elever i riskzonen baserad på 

identifierade riskfaktorer för närvaro, deltagande och fullföljande. 

Programsamordnarna arbetar särskilt med föräldrar, skolor och olika grupper i 

samhället för att ge ett bättre stöd till barnen för att gå till skolan, delta i och fortsätta 

sin utbildning. 

 

6. Identifiera lämplig typ och nivå av stöd för att möta elevens behov 

Skolledning, lärare, vårdteam och programsamordnare tar initiativ till stödet. 

Föräldrar/vårdnadshavare kan också begära stöd. Samordnarna för programmet för 

bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle arbetar i partnerskap med 

föräldrarna för att fastställa stödets nivå och intensitet och även ge dem möjlighet att 

utveckla sin egen förmåga som nyckelresurser för sina barns lärande.  

De hjälper till att identifiera föräldrarnas personliga behov och behov avseende fritid 

och lärande i syfte att främja deras självkänsla och självförtroende, vilket i sin tur 

kommer har en positiv inverkan på deras barns utbildningsresultat. Information, stöd, 
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rådgivning och vägledning ges till föräldrar för att skapa förutsättningar för bättre 

utbildningsresultat för barnen. 

 

7. Berörda parter i programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och 

samhälle 

Åtgärden tillhandahålls av samordnare för programmet för bättre förbindelser mellan 

hem, skola och samhälle som är anställda av sina respektive skolors styrelser. Deras 

arbete backas upp och styrs av  

tre personer i ledande befattning från barn- och familjekontoret Tuslas välfärdstjänst 

på utbildningsområdet (EWS). Programmets samordnare får fortbildning en eller två 

gånger om året. Samordnarna organiseras i grupper som träffas regelbundet för att 

dela med sig av bästa metoder, arbeta med gemensamma mål och stötta varandra. 

De får också tillgång till stöd och expertis från partnerorganisationer till EWS, från 

skolpersonal (experter på särskilda utbildningsbehov, kuratorer osv) samt från externa 

tjänster.  

 

8. Övergripande ansvar för genomförande av programmet för bättre förbindelser 

mellan hem, skola och samhälle 

På lokal nivå är skolans styrelse ansvarig för att genomföra och ge stöd till åtgärden. 

På nationell nivå har Tusla och utbildnings- och kunskapsministeriet ansvaret för 

finansieringen och den strategiska ledningen.  

 

9. Hinder för införandet av programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola 

och samhälle 

När programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle upprättades 

fanns det först ett motstånd mot förändringar: 

■ Skolorna skötte sig själva och var i hög grad autonoma och rektorerna/lärarna var 

tveksamma till idén att släppa in föräldrar i skolan/klassrummen. 

■ Förbindelserna med familjetjänsterna i samhället var också begränsade. 

■ Man värderade partnerskapet med föräldrar lågt – lärarna såg sig själva som 

experterna och kände ofta att föräldrarna hade lite att erbjuda. 

■ Bristfällig kunskap om de hinder som marginaliserade föräldrar står inför när det 

gäller att närma sig skolan orsakade felaktiga uppfattningar om att föräldrarna 

saknade intresse för sina barns utbildning. 
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■ Föräldrarna var inte vana vid hembesök och i början upplevde många samordnare 

för programmet att det var svårt att genomföra besöken på grund av bristande 

tillit och en viss misstänksamhet.  

■ De marginaliserade föräldrarna hade ofta dåliga erfarenheter av 

utbildningssystemet och var därmed inte bekväma med tanken på att delta i 

lektioner, vilket ledde till låg närvaro. 

 

10. Övervinnande av hinder  

■ Ihärdighet, organisationen och effektiv kommunikation var avgörande för att få 

bort motståndet från såväl skolor som föräldrar. 

■ Skapandet av positiva relationer med föräldrarna var avgörande för att 

programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle skulle bli 

framgångsrikt. 

■ Värdet av föräldrarnas delaktighet blev uppenbart med tiden genom att barnens 

resultat blev bättre. 

■ Genom programmet skapades ett ”föräldrarum” mitt i DEIS-skolorna och föräldrar 

började bli en vanlig syn i skolan. 

■ Idén med en ”skolgemenskap” började ta form, en gemenskap bestående av 

elever, föräldrar, lärare, assistenter för elever med särskilda behov, programmet för 

bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle och programmet för slutförd 

skolgång osv. 

■ Skolorna samarbetade mer med utomstående tjänster, Tusla, 

hälsovårdsmyndigheten, justitie- och jämlikhetsministeriet, frivilligorganisationer 

osv. 

■ Utbildnings- och kunskapsministeriet underströk noga vikten av 

”föräldraengagemang” genom DEIS krav på planering och inspektion.  

 

11. System för övervakning och bedömning av programmet för bättre förbindelser 

mellan hem, skola och samhälle 

Samordnarna för programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle 

dokumenterar sitt eget arbete, övervakar elevernas resultat och rapporterar till sin 

rektor och styrelse. Programmet omfattas av utbildnings- och kunskapsministeriets 

inspektioner som en del av de pågående DEIS-inspektionerna.  

Samordnarna för programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle 

ska också tillhandahålla uppgifter om viktiga resultatindikatorer till det nationella 

förvaltningsteamet (Tulsa). 
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12. Programmets resultat 

Programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle infördes som ett 

pilotprojekt 1990 och blev permanent 1993. Det fortsätter att följas upp inom ramen 

för pågående DEIS-inspektioner.  

Centret för utbildningsforskning Educational Research Centre (www.erc.ie) har 

utvärderat programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle i 

bland annat följande publikationer: 

Review of the Home-School-Community Liaison Scheme - Report to the Department 

of Education and Science av Peter Archer och Fionnuala Shortt, publicerad av 

Educational Research Centre, 2003.  

The Home-School-Community Liaison Scheme - Final evaluation report publicerad av 

Educational Research Centre, 1994. 

DEIS-programmet utvärderas för närvarande av centret för utbildningsforskning och 

ministeriets inspektionsorgan. Fokus för denna forskning är att garantera ett 

framgångsrikt genomförande av DEIS och att bästa möjliga metoder används för att 

mäta framsteg och resultat både på lokal och nationell nivå.  

Som en nyckelkomponent i DEIS bedöms i dessa utvärderingar vilka resultat som 

uppnås. Programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle har en 

central roll i att uppnå dessa resultat.  

Den senaste utvärderingsrapporten från centret för utbildningsforskning, från 

december 2013, visar att läskunskaps- och matematikresultaten har fortsatt att öka 

betydligt i de deltagande skolorna i städer sedan DEIS infördes. Detta innebär att 

skillnaden i resultat mellan elever i DEIS-skolor och nationella urval (särskilt på lägre 

skolnivåer som andra och tredje klass) har minskat betydligt sedan de grundläggande 

uppgifterna samlades in under 2007.  

Figur 1 visar standardpoäng i läskunskap i andra, tredje, femte och sjätte klass under 

2007, 2010 och 2013.  

Figur 1. Standardpoäng i läskunskap hos elever i andra, tredje, femte* och sjätte klass 

under 2007, 2010 och 2013. 
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* Data samlades inte in från femteklasseleverna under 2007, men inkluderades i 2010 

och 2013 för att skapa en andra longitudinell kohortstudie (andra klass år 2010 till 

femte klass år 2013). 

 

13. Finansiering av/resurser för programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola 

och samhälle 

Utbildnings- och kunskapsministeriet ansvarar för tillsättande och finansiering av 400 

programsamordnartjänster i 528 DEIS-skolor och för lönekostnaderna för 

ledningsgruppen, som har det övergripande ansvaret för förvaltningen av 

programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle som en del av 

välfärdstjänsten på utbildningsområdet. 

De skolor som ingår i DEIS får ett årligt bidrag från utbildnings- och 

kunskapsministeriet. Bidragsbeloppet varierar från skola till skola, och fastställs utifrån 

andelen mindre gynnade enligt den rangordning som fastställts genom DEIS. Det är 

ett krav att minst 10 % av det årliga DEIS-bidraget som tilldelats DEIS-skolor avsätts 

för aktiviteter inom ramen för programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola 

och samhälle. 
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14. Aktuell status för programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och 

samhälle 

Programmet för bättre förbindelser mellan hem, skola och samhälle fortsätter att 

bedriva verksamhet i 528 DEIS-skolor på grundskole- och gymnasienivå. 

I en nyligen publicerad rapport från det ekonomiska och sociala forskningsinstitutet 

(Economic and Social Research Institute, ESRI) med titeln Learning from the 

Evaluation of DEIS, som beställdes av utbildnings-och kunskapsministeriet, 

konsolideras resultaten från utvärderingarna av DEIS som hittills har genomförts. Ett 

samrådsförfarande med partner på utbildningsområdet och andra berörda parter 

kommer att ligga till grund för utvecklingen av lämpliga åtgärder för att bekämpa 

risken att hamna i utbildningsmässigt underläge och hjälpa dem som redan befinner 

sig där. Resultatet av denna process kommer att utgöra en del av ett övergripande 

förslag för framtida insatser för detta mål i Irland. 

 

15. Ytterligare information (t.ex. webbplatser, kontaktuppgifter osv.) 

Informationsbroschyren Information Booklet for DEIS schools participating in the 

Home School Community Liaison Scheme finns tillgänglig som bilaga. Den innehåller 

bland annat huvudprioriteringarna för programmet för bättre förbindelser mellan 

hem, skola och samhälle, information om och arbetsbeskrivningar för 

programsamordnartjänsten, samt mallar för planering och rapportering. 

Rapporten Vision to practice (”Från vision till handling”) har skrivits av 

programsamordnare och innehåller programresultat och ett antal fallstudier och 

aktiviteter som fallit väl ut.  

 

 

 

 

 

 

  


