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∙ Välkommen 2020
∙ En kartläggning av eftisverksamheten i
Svenskfinland görs under våren 2020
∙ Vinterns kurser i hela Svenskfinland
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Sydkustens landskapsförbund representerar det svenskspråkiga nätverket inom Utbildningsstyrelsens
nationella nätverk för utvecklandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Kartläggning av eftisverksamheten i Svenskfinland
Sydkustens landskapsförbund har regelbundet sedan år 1999 följt upp och kartlagt
morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Den senaste omfattande
situatutionsrapporten gjordes år 2016. Under vårvintern 2020 utför Sydkusten en ny
granskning och situationsanalys av morgon- och eftermiddagsverksamheten i hela
Svenskfinland. Granskningen kommer att fokusera på personalen så som arbets- och
anställningsförhållanden, utbildningsbakgrund, fortbildningsbehov, o.sv. Även fakta
och statistik angående antalet barn och anställda samt andra frågor som berör verksamheten tas upp i granskningen. En länk till en elektronisk enkät sänds ut till alla eftisar
under vecka 3. Alla som jobbar på eftis kan svara på enkäten. Dessutom sänds till kommunerna en enkät som ansvarspersonerna för verksamheten i kommunen ska svara på.

Mer information och länk till enkäterna finns inom kort på www.eftis.fi
Man kan svara på enkäten under tiden 20.1-7.2.2020.

Svenska Yle börjar göra
nyheter för barn
Det redan existerande konceptet Hajbo Nytt får förstärkning när Svenska Yle i större
utsträckning kommer att börja fokusera på nyheter för en ung målgrupp.
Nyheter för barn tar upp ämnen på ett sätt som lämpar sig för yngre tittare. Det blir
varken våld eller skrämmande inslag. I stället ligger fokus på att förklara nyheter som
barn stöter på i vardagen, men som de kanske inte förstår eller kan ta till sig.
– Vi ser att det finns ett behov av ett väl genomarbetat nyhetsinnehåll också för de
yngsta. Det är en central del av vår public service-roll, att begripliggöra världen runt
omkring för hela vår publik, också för barnen, säger innehållschef Anna Forth i ett
pressmeddelande.

https://svenska.yle.fi/hajbo
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TRYGGHET &
VÄLBEFINNANDE
Fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden
Tid och plats: Helsingfors 16.11.2019, 16.1.2020, 27.2.2020 och 2.4.2020
Vasa: 9.11.2019, 22.1.2020, 20.2.2020 och 17.4.2020
Arrangörer:		Sydkustens landskapsförbund i samarbetet med
Barnavårdsföreningen i Finland
Information:
Monica Martens-Seppelin, 050-330 8234,
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
Pris: 		Avgiftsfritt, materialet "Vi på eftis" ingår
Anmälning:		Det finns ännu platser på utbildningen i Vasa och man kan komma med
på de kurstillfällen som ordnas år 2020. Anmälning via www.eftis.fi/kurser
Hur kan vi skapa en miljö som betonar välmående, trygghet, självkänsla och glädjen att
lyckas?
Under fortbildningen får du stöd, redskap och handledning i att reflektera över din egen
yrkesroll och hur du kan planera och utveckla ditt arbete med fokus på sociala färdigheter,
välbefinnande och samarbete i gruppen. Fokus läggs också på bemötande, barnens växelverkan och deras egna delaktighet i ansvarstagande och konfliktlösningar. Skolan förändras
kontinuerligt och de nya utmaningarna förutsätter ett mångprofessionellt samarbete där
yrkeskompetenser förenas för barnens bästa. Genom interaktion och diskussion får du möjlighet att utveckla styrkorna hos dig själv och i arbetsteamet. Fortbildningen erbjuder stöd
och kunskap i att skapa och utveckla goda samarbetsmodeller med fungerande strukturer
och nätverk.
Fortbildningen består av fyra moduler som innehåller föreläsningar, interaktiva övningar,

Dagar att fira vårterminen 2020
5.2.2020
6.2.2020
14.2.2020
23.2.2020
25.2.2020
28.2.2020
29.2.2020

Runebergsdagen
Samiska nationaldagen
Alla hjärtans dag
Fastlagssöndagen
Fastlagstisdagen
Kalevaladagen
Skottdagen

19.3.2020
Minna Canths dag
20.3.2020
Vårdagjämning
5.3.2020
Palmsöndagen
10-13.4.2020 Påsk
30.4.2020
Valborgsmässoafton
10.5.2020
Morsdag
21.5.2020
Kristi himmelsfärdsdag
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Finlands svenska Idrotts
Kurser vårterminen 2020
Glädjen över att hoppa, springa, snurra finns inbyggd i barns kroppar. Idag vet vi att såväl
kroppen som knoppen fungerar bättre av att samarbeta, och gärna under lekfulla former.
Barnen kan behöva en liten välvillig knuff för att komma igång och vi vuxna kan behöva
hjälp på traven för att ladda den där knuffen med så mycket glädje som möjligt.
Rörelseaktiviteter och lekar är nödvändiga för barns hälsa. Finlands Svenska Idrott
arrangerar praktiska inspirationskurser på tre timmar.
Målgrupp för kurserna:
Personer som arbetar med barn i sin vardag. Rörelserna och övningarna är anpassade
från 3 till 10 åringar.
LUGNA BARN:
15.1.2020 kl. 18-21 BORGÅ. Anmäl här senast 8.1
4.2.2020 kl. 18-21 ESBO. Anmäl här senast 21.1
4.2.2020 kl. 18-21 JAKOBSTAD. Anmäl här senast 24.1
5.2.2020 kl. 18-21 KORSHOLM. Anmälan senast 24.1
3.3.2020 kl. 18-21 ÅBO. Anmäl dig senast 21.2
NATURPARKOUR
14.4 kl. 18-20:30 BORGÅ. Kokoonhallen. Anmäl dig senast 3.4
15.4 kl. 18-20:30 HELSINGFORS. Intill Dals ridplan. Anmäl dig senast 3.4
16.4 kl. 18-20:30 ESBO. Intill Olars tennishallen. Anmäl senast 9.4
20.4 kl. 18-20:30 EKENÄS. Hagen/ Ramsholmen. Anmäl senast 9.4
21.4 kl. 18-20:30 ÅBO. Intill Paavo Nurmi stadion. Anmäl dig senast 9.4
22.4 kl. 18-20:30 KORSHOLM. intill Botnia hallen. Anmäl dig senast 9.4
23.4 kl. 18-20:30 LARSMO. Intill Idrottsparken. Anmäl dig senast 9.4
Kurspris: 30 €
Mera information: Eva-Lotta Backman, eva-lotta.backman@idrott.fi, 050 524 9624
Finlands Svenska Idrott arrangerar samtliga kurser även i samarbete med enskilda kommuner, organisationer, daghem, eftisar och skolor.
Läs mer på
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På spåret - en lärstig för alla

Målet med fortbildningen är att ge deltagarna ökad kunskap och kompetens att bemöta
barn i behov av stöd samt att ordna verksamheten så att alla barns likvärdiga och jämlika möjligheter att lära sig säkerställs. I fortbildningen ges modeller och verktyg för att
kunna främja varje barns inlärning och välbefinnande samt för att kunna skapa fungerande grupper och en lärmiljö som stöder varje barns individuella lärstig. Inom fortbildningshelheten utvecklas även samarbetsformer mellan speciallärare, lärare och övrig
personal med målet att främja en god verksamhetskultur och att göra stadieövergångar
så smidiga som möjligt för barnen.
Målgrupp:
Lärare, speciallärare, övrig personal inom skola, eftis, småbarnspedagogik och förskola
Innehåll:
Startseminarium
Vasa: 18.2.2020, Helsingfors: 10.3.2020
Det övergripande temat för startseminariet är att främja samarbete mellan lärare, speciallärare och övrig personal inom undervisningsväsendet. Tillsammans öppnar vi upp
diskussionen om inkludering och barnens rätt att få det stöd de behöver samt hur vi
tillsammans kan skapa goda lärmiljöer i våra verksamheter. Vi fördjupar oss i lågaffektivt
bemötande och hur denna metod kan användas i det dagliga samspelet med barnen.
Pararella spår: Efter starten följer deltagarna ett av tre parallella spår (3 träffar à 4 h)
Vasa: Mars – September 2020, Helsingfors: April – Oktober 2020

Spår 1: Särskilt begåvade barn
Spår 2: Krävande barn
Spår 3: Speciallärarens roll och samarbete över stadiegränser

Slutseminarium
Vasa: Oktober 2020, Helsingfors: November 2020
Under den avslutande seminariedagen möts lärare, speciallärare och personal från olika
stadier inom undervisningsväsendet för att få en samsyn i arbetet med barn i behov av
stöd. Tillsammans lyfter och sammanfattar vi samarbetsformer och modeller för smidiga
stadieövergångar och goda lärmiljöer som möjliggör och främjar varje barns individuella
lärstig.
Omfattning: 5 närstudiedagar och distansarbete
Kontakt: Utbildningsplanerare Linda Norrgård, linda.norrgard@abo.fi, tfn 050 4365 076
eller Lisabet Sandin-Kula, lisabet.sandin@abo.fi, tfn 050 3590 413
Anmälan: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/
Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på
egen bekostnad.
SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND
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Utbildningsmässa 24-25.1.2020
i Helsingfors mäscentrum

2020
Utbildningsmässan Educa 2020 arrangeras igen med många utställare och intressanta
program på svenska. Temat för i år är Hållbart lärande. En mängd finlandssvenska
aktörer och organisationer från utbildningssektorn deltar i Educa både som utställare
och med ett digert program på svenska i Hörnan. De svenskspråkiga utställarna finns i
ett gemensamt svenskspråkigt kvarter på Educa-mässan.
I Hörnan och i utställarnas egna montrar ordnas samtal, uppträdanden och debatter
under nästan hela tiden som mässan pågår. Bekanta dig med hela det mångsidiga
programmet i Hörnan via
https://www.fsl.fi/pa-gang/educa-2020/program

Inträdet till Educa är gratis

Registrera dig som besökare före mässan och printa ut en namnskylt på

https://educa.messukeskus.com/

Gratis material:

Motoriska övningar,
Rörelsesånger & Massagesagor
Lena Nyholm (lärare i småbarnspedagogik) har
sammanställt en e-bok för att ge inspiration till lärare, pedagoger, eftisledare och barn i den dagliga
verksamheten. Fokus ligger på rörelseutveckling
och sensorisk integrering vilka är förutsättningen
för annat lärande. Genom sånger och ramsor stimuleras språket och rörelser och beröring samordnar sinnena. De konkreta övningarna ska fungera
som inspiration och det är fritt fram att modifiera
och utveckla dem efter behov och fantasi.
E-boken har kunnat förverkligas med medel från
Svenska kulturfonden

Materialet finns att ladda ner på https://barnenifokus.education/
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Nytt bokpaket för åk 1
Sammanlagt ca 200 bokpaket skickas iväg till förstaklasser i Svenskfinland i januari 2020. Bokpaketet
innehåller tio nya barnböcker särskilt utvalda för
läsare i första klassen samt ett tillhörande pedagogiskt
material som ska främja läsintresset bland skoleleverna.
Böckerna och materialet har fått finansiering av
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och delas ut
av Förbundet Hem och Skola i samarbete med
Sydkustens ordkonstskola.
Bokpaketet är ett årligt stipendium som klasslärare
har möjlighet att ansöka om turvis till årskurs ett och
årskurs fem. Sydkustens ordkonstskola har skapat tillhörande
arbetsmaterial till böckerna. Tanken är att främja läsintresse och fördjupa läsupplevelsen genom diskussionsfrågor och aktiverande skaparövningar som introduceras
i klassen. Materialet och böckerna kan också användas i eftis. Böckerna kan lånas
från biblioteket eller av klassläraren. Arbetsmaterialet ska stimulera till eftertanke,
diskussion och eget skapande och skrivande med inspiration i skönlitteraturen.
Bokpaketet har tonvikt på nya finlandssvenska barnböcker men innehåller
också populära svenska och översatta böcker.
Det pedagogiska materialet kan laddas ner på webbplatsen:

https://ordkonst.fi/sv/bestall/bokpaket/

Matkulturmagasinet
Skogens smaker
Som inspiration för olika skogsfärder har Marthaförbundet
tagit fram den praktiska skogsguiden Skogens smaker. I
den hittar du 120 tips och recept som ger inspiration för
alla sinnen under alla årstider. Guiden är gjord i praktiskt
litet format - perfekt att packa ner i ryggsäcken!
På hösten tar vi tillvara rönnbär, svamp och lingon. Om
vintern lägger sig skogen i vila. Vi njuter av långa promenader i stillheten, tillreder mustiga köttgrytor och gör
dekorationer för vinterns festiligheter av det som skogen
erbjuder. Våren kommer med alla underbara vilda växter,
och sommaren är en explosion av färger och smaker.
Marthaförbundet skickar detta fina magasin till alla eftisar i
Svenskfinand som bilaga till januari Eftis-info!

SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND
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MONICA MARTENS-SEPPELIN

monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
(09) 618 212 31
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Vi är med i ledningsgruppen för morgon- och eftermiddagsverksamheten vid Sydkustens landskapsförbund:
Sonja Hyvönen (ordförande)
Utbildningsstyrelsen
sonja.hyvonen@oph.fi
029 5331410

Eva-Lotta Backman-Winqvist
Finlands svenska idrott
eva-lotta@idrott.fi
050 524 9624

Carina Kekäle
Yrkesakademin i Österbotten
carina.kekale@yrkesakademin.fi
050 4070054

Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westeren@hemochskola.fi
050 305 59 49

Helena Pulkkinen
Folkhälsan Syd Ab
helena.pulkkinen@folkhalsan.fi
050 3768196

Mirva Sandén
Kyrkans central för det svenska arbetet
mirva.sanden@evl.fi
040 585 1357

Isabella Franck
Barnavårdsföreningen i Finland
isabella.franck@bvif.fi
050 5777 987

Anne Lindholm
Borgå stad
anne.ch.lindholm@porvoo.fi
040 195 2805

Minna Lindberg
Finlands Kommunförbund
minna.lindberg@kuntaliitto.fi
050 577 2243

Elise Hindström
Marthaförbundet, Ung Martha
elise@martha.fi
044 280 6813

Gisela Andergård-Heiskanen
Fortbildningscentrum Prakticum
gisela.andergard-heiskanen@prakticum.fi
050 4414 334

Monica Martens-Seppelin (sekreterare)
Sydkustens landskapsförbund
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
050 3308234

