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Letterbox Club Sverige 2018
Vi vill informera om Letterbox Club och bjuda in er kommun att delta. Vi hoppas att ni ska se detta som
en värdefull insats för de barn i er kommun som lever i utsatta livssituationer.
Letterbox Club drivs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Region Jönköpings län och En bok för alla.

Målgrupp
De barn som är välkomna att delta i denna projektomgång är barn som bor i familjehem eller lever i
familjer med långvarigt försörjningsstöd. Till långvarigt försörjningsstöd räknas de familjer som fått
ekonomiskt bistånd under 10-12 månader det senaste året. Barnen ska läsåret 2018/2019 gå i årskurs
2-5. Barnet förväntas kunna läsa åldersadekvata böcker på svenska.

Vad är Letterbox Club?
Letterbox Club är en intervention som vänder sig till barn i utsatta livssituationer. Syftet
är att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Barnen
som deltar får ett paket med böcker, spel och skrivmaterial varje månad under sex
månader.
Varje paket innehåller en faktabok och en skönlitterär bok med ett brev från en av
böckernas författare, samt spel som är tänkta att utveckla barnens matematik-kunskaper.
Dessutom följer annat med i de olika paketen till exempel bokmärke, pennor, sax,
miniräknare, suddgummi, pennfack och klistermärken.

Bakgrund
The Letterbox Club startade i England 2003. Där har det successivt byggts upp och utvärderats. Idag är
The Letterbox Club en etablerad insats för familjehemsplacerade barn i England med ca 11 000
deltagande barn årligen.
Under 2014-2016 har tre pilotprojekt av Letterbox Club Sverige genomförts, i Stockholm och i
Jönköpings län. Projekten inleddes med att barnens kunskaper i matematik och läsning testades.
Därefter fick barnen paket med noggrant utvalda spel och böcker, en gång i månaden under sex
månader. Ca en månad efter att barnen fått sista paketet testades deras kunskaper ytterligare en gång,
för att se hur de utvecklats. Förutom tester i matematik och läsning utvärderades projekten genom
enkäter till barnen och intervjuer med ett urval av barn och deras föräldrar. Forskare från Stockholms
universitet, Institutionen för socialt arbete och Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), gjorde analyserna. Projekten i Stockholm och Jönköpings
län har utvärderats och resultaten är lovande. Det kunde konstateras förbättringar i såväl barnens
matematik- som läsförmåga. Under hösten 2017 har det gjorts en metodutveckling som just nu
utvärderas. Metodutvecklingen genomfördes tillsammans med Skolfam. För mer information om
Skolfam: http://www.allmannabarnhuset.se/projekt/skolfam/

Varför är Letterbox Club viktigt?
De barn som under uppväxten varit placerade i familjehem, eller barn som vuxit upp i familjer med
återkommande ekonomiskt bistånd, lämnar i genomsnitt grundskolan med betydligt lägre betyg än
andra barn. Dessa barn löper stor risk för en ogynnsam utveckling under livet, eftersom dåliga
skolresultat visat sig vara den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem i dessa grupper,
och samtidigt den starkaste skyddsfaktorn om skolresultaten blir bra (Socialstyrelsen, Social rapport
2010).
Delarna i Letterbox Club är att stimulera läsutveckling, matematikutveckling och lust att lära hos de
deltagande barnen. Kunskaper i både läsning och matematik är viktigt för att kunna ta till sig
undervisningen i skolan och ger större chanser till fortsatt goda skolresultat. Nyfikenhet och lust att
lära gör inlärningen lättare och roligare.
Sammantaget är det av största vikt att på olika sätt stimulera och hjälpa barn i utsatta livssituationer
att öka sina kunskapsnivåer i matematik och läsning, för att på så sätt kunna förbättra deras chanser
till goda resultat i skolan. Det gör Letterbox Club till en högst relevant intervention.
Letterbox Club är dessutom en mycket populär insats hos de flesta barn och föräldrar som deltagit.

Planering för 2018-2019
Vi planerar nu för att börja sprida Letterbox Club i Sverige och startar därför en ny omgång efter
sommaren 2018. Barnen kommer att få sina paket med böcker och spel under månaderna september
2018 – februari 2019. Projektet kommer att utvärderas och troligen kommer det också att genomföras
en kvalitativ forskningsstudie. I den kommer inte alla barn att delta, utan ett urval kommer att göras.

Genomförande
Genomförandet går till så att socialsekreterare eller annan person som utses av socialtjänsten
informerar och tillfrågar barn och föräldrar om de vill delta i Letterbox Club. Kommunen anmäler
barnen som ska delta. Paketen kommer att finnas i två olika svårighetsgrader, ett för dem som går i
årskurs 2-3 och ett för dem som går i årskurs 4-5. I anmälan anges vilken svårighetsgrad barnets paket
ska vara. En mycket god läsare i årskurs 3 kan behöva paketet som är tänkt för årskurs 4-5, precis som
en svag läsare i årskurs 4-5 kan behöva paketet som är tänkt för årskurs 2-3. Det står inte på paketen
vilken ålder de är tänkta för utan de har istället olika färger.
Paketen till barnen packas och skickas till en utsedd kontaktperson i kommunen för Letterbox Club.
Kontaktpersonerna skickar sedan paketen vidare paketen till barnen.

Ansvarsfördelning
Letterbox Club Sverige ansvarar för att:
 Söka finansiering
 Genomföra projektet enligt plan.
 Ge relevant information till kontaktpersoner.
 Planera, köpa in och packa paket med ett pedagogiskt och genomtänkt material till alla
deltagande barn.
 Distribuera barnens paket till kontaktpersoner i respektive kommun.
 Planera och genomföra utvärdering och ev. forskningsstudie.

Kommunerna ansvarar för att:
 Tillfråga barn och föräldrar om deltagande och anmäla dem som vill vara med. Vid anmälan
ska viss bakgrundsinformation om barnet uppges.
 Vara behjälpliga i kontakten med barn och föräldrar vid utvärdering och ev. forskningsstudie.
 Utse en kontaktperson i kommunen som har ansvaret att ha uppdaterade adresser till
deltagande barn, ta emot de packade paketen, skriva ut ett personligt brev till barnen som
sedan läggs i paketen samt adressera och skicka iväg paketen.

Kostnader
De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående
arbetsuppgifter är porto för utskick av paket till barnen. Övriga kostnader står Letterbox Club för,
åtminstone för de 200 först anmälda deltagarna. Blir det fler deltagare kan det komma att bli en
ytterligare avgift för dem.

Anmälan
När ett barn och dess föräldrar/familjehemsföräldrar sagt ja till att delta anmäls barnet via länk:
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=82de932ee5b7. Om flera barn ska anmälas från en kommun
behöver varje barn registreras separat via länken, senast 1 juni 2018.

Tidsplan
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sista dag för att anmäla barn som ska delta. Anmälan görs via denna länk:
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=82de932ee5b7
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kontaktpersoner i kommunerna bjuds in till en informationsträff

septemberfebruari

paket skickas till kontaktpersonerna som i sin tur skickar ut till barnen

Information att ge till föräldrar
Bifogat till detta dokument finns också ett informationsbrev till föräldrar som kan användas när
föräldrar och barn ska tillfrågas om att delta.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Vänliga hälsningar

Sofia Lager Millton
Projektansvarig Letterbox Club Sverige
Tel: 0722 303 307, epost: letterbox.club.sverige@rjl.se

