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Hej Förälder! 
 
Nu startar Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) föräldranätverk särskilt för 
medlemmar i FDBs lokalgrupp Vallentuna-Uppland! 
 
Den första föräldraträffen kommer att bli onsdagen den 13 april på Nya Tidens 
Montessoriskola i Näsby Park.  
 
Vår tanke med att starta nätverk är att vi vill vara bollplank till er hur man kan tänka och verka 
för att ens barn får en bra skolgång, men också för att inspirera till goda exempel samt sprida 
kunskap om dyslexi.  Det finns mycket kul man kan göra för att hjälpa varandra!  
 
Hur ska man förhålla sig till sitt barns läs- och skrivproblem? När ska man kliva in och 
stötta och när ska man ta ett steg tillbaka och låta barnet själv ta initiativ? Ska man alltid föra 
barnets talan i kontakten med skolan? Vad kan man kräva? Hur bygger man barnets 
självkänsla? Fritiden och vänner blir lidande av alla läxor! Vi samtalar med varandra om hur 
man som förälder kan förhålla sig till sitt barns dyslexi. Som stöd har FDB nyligen lanserat en 
app där man kan få många råd och tips samt en film som vägleder oss kring olika 
förhållningssätt. DysseAppen finns gratis att ladda ner från App Store/Google Play. 
 
På första mötet bestämmer vi hur ofta vi ska träffas och vi vägleder deltagarna att ta fram 
förslag på ämnen som vi kan samtala om. Det kan exempelvis vara vilka slags hjälpmedel som 
finns och hur dessa kan användas, Nationella prov, Pysparagrafen eller betyg i största 
allmänhet.  
 
Passa på att träffa andra föräldrar och dra nytta av varandras kunskaper och 
erfarenheter! 
 
När: 13 april, kl 19:00 
Var: Nya Tidens Montessoriskola, Eskadervägen 10, Täby (Näsby Park) 
Anmälan: annika@perslid.nu senast 10 april.  
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Annika Perslid 
Ordf. FDB Vallentuna-Uppland 
 


