
För barnets 
rätt till 

utveckling



Letterbox Club 

Vad innehåller ett paket?

Letterbox Club vänder sig till 
barn som bor i familjehem eller 
lever i familjer med långvarigt 
försörjningsstöd.

Syftet är att stimulera och väcka 
barns nyfikenhet och lust att läsa, 
räkna och lära sig. Barnen som 
deltar får ett paket per månad under 
sex månader. 

Varje paket innehåller en faktabok, 
en skönlitterär bok och spel med 
matematiska utmaningar som är 
noga utvalda för att öka barnets 
läslust och intresse för matematik. 
Till vissa böcker har författaren 
skrivit ett brev som skickas med. 

Dessutom finns det lite annat 
smått och gott i paketen, såsom 
bokmärken, pennor, suddgummi 
mm. 

Paketens innehåll är anpassade för 
olika åldrar och nivåer.



Socialtjänsten utser en kontaktperson som ansvarar för 
Letterbox Club i sin kommun. 

Det här gör kommunen:

1. Informera och tillfråga barn 

och föräldrar om de vill delta i 

Letterbox Club.

2. Anmäla de barn som ska delta.

3. Ta emot, adressera och skicka 

paketen vidare till barnen.

Det här gör Letterbox Club:

1. Ge relevant information till 

kontaktpersoner.

2. Planera paketens innehåll, köpa in 

material och packa dem.

3. Distribuera barnens paket till 

kontaktpersonerna i kommunerna.

Så här går det till!

Varför behövs  

Letterbox Club?
Studier visar att det finns tydliga 
samband mellan dåliga skolresultat 
och framtida psykosociala problem.

Barn som bor i familjehem eller 
lever i familjer med långvarigt 
försörjningsstöd riskerar ofta att 
få sämre skolresultat än andra 
barn. Därför är det viktigt att ge 
dessa barn extra stöd, för att de 
ska få samma rätt och möjlighet till 
utveckling som alla andra.



Kontaktuppgifter

E-post till infomail

letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Se en film om Letterbox Club - 

skanna QR-koden nedan med 

din mobilkamera!

Var med vid nästa omgång av Letterbox Club! 
Du hittar aktuell information om Letterbox Club och hur er kommun kan 
delta på www.allmannabarnhuset.se.

Om Letterbox Club 

The Letterbox Club startades 2007 i England av professor Rose Griffiths, 
som hade i uppdrag att hitta ett sätt att förbättra placerade barns kunskaps-
nivåer. Idag är Letterbox Club väl etablerat i Storbritannien med 10 000 
deltagande barn årligen. Sverige har ett kontinuerligt samarbete med 
Letterbox Club i England för att fortsatt utveckla konceptet.


