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Pensionsmyndighetens prognos för pensionerna är för ljus. 80- och 90-talisternas
totala pension kommer att hamna på 60 till
65 procent av slutlönen, vilket är 20 procent lägre än
prognoserna.
Det skriver
Folksam i en
rapport.

Företagscoachen Tiina Bruno, till höger, lär ut hur företagen bättre ska ta tillvara föräldraskapets innovativa kraft. På bilden är det Telgegruppen som deltar i programmet.
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Föräldrasmarta företag
Kommunägda Telgegruppen
satsar på att bli ett föräldrasmart företag för de anställda.
– De flesta moderna företag
ser sig som föräldravänliga,
men det räcker inte, säger företagscoachen Tiina Bruno, som
vill lära företagen ta föräldraskapet vidare till företagsnytta.
Det är årets första träff – på Telgeägda Tom Tits i Södertälje – för
föräldralediga mammor och pappor inom Telgegruppen. Men det
är ingen vanlig föräldraträff, det
är starten på företagsprogrammet Föräldrasmarta Organisationer som företagscoachen Tiina
Bruno har skapat.
På golvet har hon lagt ut filtar
och leksaker för att också de små
ska känna sig välkomna. Några
bebisar sover i sina vagnar, några
har tagit plats på filtarna och ser
sig förnöjt omkring. Den yngsta
är några månader, några är kring
halvåret och den äldsta är Vendela, som är 14 månader och travar runt och utforskar omgiv-

ningen, med pappa Mattias
Fagerström, pappaledig från
Telge Energi, i trygg närhet.
Målgruppen för Tiina Brunos
program är anställda föräldrar
och deras chefer. Hon förklarar
varför hon har skapat företagsprogrammet och sitt företag
Föräldrasmart Sverige.
– Efter att ha föreläst om föräldraskap och karriär en tid började jag uppmärksamma en ny
trend på arbetsmarknaden. Nu
måste arbetsgivare inom företag
och organisationer aktivt börja
ändra sitt förhållningssätt kring
föräldraskap och arbete om de
vill kunna attrahera och behålla
både befintliga och kommande
generationer av kompetenta
medarbetare.
Från att ha varit föräldravänliga, det vill säga ge de praktiska
förutsättningar som behövs för
att kombinera jobb med familj,
måste de ta steget till att bli det
som Tiina Bruno börjat kalla föräldrasmarta.

– Att på ett smart sätt ta tillvara
och utveckla den ständigt växande föräldrakompetensen inom
företaget.
Deltagandet är förstås frivilligt
och löper under ett år med en
träff per månad. Det är således
ingen prestationsinriktad ledarskapsutbildning för föräldralediga. Här handlar det om att ge
deltagarna stärkt självkänsla av
sitt föräldraskap inför återkomsten till arbetet och bli medvetna
om den kompetens de utvecklar
och aktivt börja tänka på det
i vardagen, och på arbetet.
Telgegruppen, som ägs av Södertälje kommun och som omfattar
tiotalet bolag med cirka 700
anställda, har nappat på idén.
Också AB Volvo och Enirokoncernen har visat intresse för
att bli föräldrasmarta.
Programmet omfattar också
separata chefsträffar, eftersom
chefernas förhållningssätt är
avgörande för att kunna bli en
föräldrasmart organisation.

En av deltagarna är Joakim
Ströberg som är pappaledig med
Mira som är 10 månader. Han är
också affärsområdeschef och
återvänder till jobbet på Telge
Bostäder i höst. Han gillar den
här programidén.
– Jag tycker definitivt att jag har
nytta av mitt föräldraskap i chefskapet men vill lära mig mer om
hur jag kan dra nytta av det.
Också Sofia Holm, som har
med Gustav fyra månader, är
både nybliven förälder och chef,
som pedagogiskt ansvarig på
Tom Tits.
– Det här är ett spännande initiativ och det är bra att konkret ta
vara på föräldraskapet.
Men de som inte har barn, satsar
ni inte på dem?

– Jodå, försäkrar Anna Nilheimer, kommunikationschef på
Telge AB. Det här är ett av flera
sätt att utveckla våra medarbetare. Andra insatser vi gör är
talangprogram och chefsutvecklingsprogram. Vi vill vara en
arbetsplats där det finns många
olika möjligheter att utvecklas.
Ljudnivån i rummet har börjat
öka. Två timmar har gått och
några bebisar börjar tröttna så
smått och vill hem så det är dags
att packa ihop för denna gång.
– Jag kommer absolut hit nästa
gång, det verkar jättebra, säger en
deltagare till en annan när de
baxar ut barnvagnarna till hissen.
YLVA EDENHALL
08-13 52 24, ylva.edenhall@svd.se

7 Utvecklande föräldraskap
Enligt Tiina Bruno utvecklar föräldraskapet bland annat :
✓ Organisationsförmågan
✓ Flexibiliteten
✓ Effektiviteten
✓ Kreativiteten

✓ Konflikthanteringsförmågan
✓ Din medvetna närvaro
✓ Prioriteringsförmågan
✓ Stresshanteringen
✓ Empatin
YLVA EDENHALL
✓ Tålamodet
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