
 
Rekryteringstips  
   
Målet är att i rekryteringsfasen nå så många föräldrar som möjligt som är intresserade och vill veta mer om 
Komet. Därefter intervjuar man föräldrarna som gjort en intresseanmälan. Föräldrar som blir erbjudna att gå 
en Kometgrupp ska själva uppleva att det finns svårigheter med mycket bråk och trots hemma. Även om 
föräldrar ibland har blivit tipsade av en professionell person eller en bekant ska det alltså vara den egna 
motivationen som styr valet att delta i en föräldragrupp. Det är bra att undvika att ”peka ut” barn och 
föräldrar. Det kan undvikas genom att informera alla föräldrar på ett möte, eller lägga en broschyr i facket till 
samtliga föräldrar på en förskola.  
Rekryteringen ska vara förberedande för uttag av grupp till Komet. Individuella intervjuer  som sker innan 
gruppen fastställs,  planeras  enligt schema i välkomstbrevet. Mer information om individuella intervjun och 
uttag av grupp kommer närmare kursstart. 
 
Sätt att nå ut  
1. Annonser i lokalpress (kommunal press, föreningstidningar, interna företagstidningar).  

2. Brev till föräldrar via förskolor, skolor, fritids, MVC, BVC kliniker, föreningar (t ex föreningar för diagnoser 
som ADHD, Hem & Skola).  

3. Brev till alla föräldrar i kommunen.  

4. Informationsmöten. Exempelvis informera på föräldramöten.  

5. Mailutskick via skolor eller andra organisationer.  

6. Personliga kontakter med föräldrar. Särskilt förskola. Eventuellt maila till personal och be dem informera 
föräldrarna.  

7. Lokalradio/lokal-tv  

8. Affischera i skolor, föreningslokaler, vårdcentraler, mataffärer och kiosker.  

9. ”Inflytelserika” personer i närområdet värvar föräldrar.  

10. Kometbroschyren , uppdaterad med lokala data för er ort på insticksbladet: Gruppledare, lokaler  och tid.  
 
Rekryteringstips (utan inbördes ordning):  
Bokbord med informatör  

Biblioteket (liggande info,broschyrer)  

Mun till mun  

Avslutade ärenden   

Information och informatör på förskolan  

Föräldramöten  

Temacafe´  

Affischer på förskola, skola och fritids, parklekar  

Lokalradio  

Lokal-TV, radio och hemsida  

Kyrkan (ex Kyrkans barntimme)  

Rycklappar  

”Kalenderlappar” med kort info om planerad föräldragrupp, tel nr till gruppledare  

Tidningsartikel med förälder/föräldrar som deltagit i Komet, sprid kopior  

 



 
Banderoll på torget  

”Vandrande plakat” /sandwich-gubbe /megafon! 

Ringa förskolechefer ofta  

Broschyr /affisch  i receptionen  

Mycket information till personal  

Föreningar  

Brev till alla föräldrar i ett område genom skolan  

Lansera som nyhet  

 

 

 

 
 


