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Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till
efter endast en timmes tågresa från Helsingfors! Huset är ett charmigt gammalt trähus intill
Lotilan koulu (Lotilaskolan), som startade sin verksamhet i detta hus. De senaste åren har
huset använts av Lotilaskolan som undervisningsutrymmen för handarbete och träslöjd, men
har nu renoverats för den svenska skolan i Lahtis, Lahden Ruotsinkielinen koulu.

Lärare/rektor Karin Ihalainen handleder en elev i tvåan
Det här är det första verksamhetsåret för den svenska skolan i Lahtis. Skolan är liten och
består av en sammansatt klass där det går totalt 10 barn, av vilka tre är förskolebarn, fyra går
på åk 1 och tre på åk 2. Som rektor, lärare och eldsjäl verkar Karin Ihalainen. Det svenska
dagiset i Lahtis har haft verksamhet sedan år 2002 då ett gruppfamiljedaghem grundades av
aktiva svenskspråkiga föräldrar i Lahtis, med åtta barn och två mammor som ledare. Efter ett

par år utvecklades verksamheten till ett daghem med ändamålsenliga utrymmen och två
utbildade anställda samt förskoleverksamhet. Det politiska arbetet för att få den svenska
skolan och dagiset till ett och samma utrymmen har varit kämpigt, men man har kommit en
bra bit på vägen nu när skolan och eftiset finns i samma utrymmen. Daghemmet har också nya
utrymmen men finns ca 3 km ifrån, vilket inte gynnar ett väl fungerande samarbete som man
hade hoppats på. Lahtis stad har varit mycket tillmötesgående och samarbetsvilliga och staden
står också för alla hyreskostnader. För att ta vara på ivriga finskspråkiga familjers önskan,
planerar Svenska dagiset att öppna en språkbadsgrupp under nästa versamhetsår.
Eftis
När skoldagen är slut, kl. 12.00 för de flesta eleverna, börjar eftisverksamheten som Maria
Mäntyniemi ansvarar för. Karin och Maria är kolleger och samarbetet är mycket smidigt tack
vare positiva attityder, småskaligheten och att eftiset finns i samma hus, i rummet bredvid
klassrummet. Maria har gått gymnasieprogrammet "Barn- och fritidsprogrammet Pedagogisk
och social verksamhet" i Sverige. Hennes arbetstid är kl. 11-17 varje dag och hon jobbar
ensam på eftis. Tvåorna kommer en timme senare till eftis. Alla tio barn förutom ett stannar
kvar på eftis och deltar i verksamheten åtminstone någon dag i veckan.

Eftisledare Maria Mäntyniemi förbereder sin arbetsdag på Lahtis svenska eftis
Utrymmen
Eftiset utrymmen består av en stor sal, två mindre rum för lek och ett kök, samt toalett och
tambur. Egentligen använder eftiset och skolan samma utrymmen, men ett av rummen är
inrett till klassrum! Utrymmena är ljusa, luftiga och trygga, de ger möjlighet till mångsidig
aktivitet, men också vila och lugn och ro. Möjligheterna till utevistelse är också goda, de får
använda Lotilaskolans gård som ligger precis vid eftis.
Dagsrutiner och verksamhet
När skoldagen slutar kommer barnen till eftis. Den första timmen brukar vara planerad
verksamhet men idag är det fri lek eftersom de senare på eftermiddagen kommer att titta på
film, Ronja Rövardotter. Den här veckan har barnen bl.a. fått pröva på att virka, som de flesta
har tyckt mycket om. För övrigt ser dagsprogrammet ut enligt följande:

Dagsprogram:
12.00-13.30 Planerad verksamhet
13.30-14.0 Mellanmål
14.00-14.30 Vila, lyssna på musik, läsa
14.30-17.0 Utevistelse/fri lek

Barnen får mellanmål i köket!

Mellanmålet hämtar Maria från Lotilaskolan där Lahden Ateria har ett av sina centralkök
Maria delar ut mellanmålet i köket och barnen sitter och äter i ett av rummen. Efter
mellanmålet brukar alla vila en stund. Ofta läser Maria högt för barnen eller så läser barnen
själva eller lyssnar till lugn musik. Efter vilan brukar de gå ut. Eftis får använda Lotilaskolans
skolgård som är stor och luftig.
Den här fredagen ser programmet för dagen lite annorlunda ut, för Maria har lovat att de ska
se på film idag, Ronja Rövardotter. Skolan har fått en ny TV-utrustning och alla bänkar sig i
klassrummet på rad, och mörklägger rummet så det blir nästan som en biosalong!

Filmen Ronja Rövardotter är spännande!

Barnen
Barnen på Lahtis svenska eftis är mycket tvåspråkiga och de är vana att leka på finska, så de
flesta talar finska sinsemellan. Skol- och eftisspråket är naturligtvis svenska och barnen talar
alltid svenska med Karin och Maria.

Joakim, Laura, Kalle och Alexandra ritar. De tycker det är roligt på eftis. Alexandra gillar att leka med sin
Tamagotchi och Kalle, Joakim och Laura tycker att det är roligast när de får leka och göra vad de vill!

Mattias ritar en pojke som inte vet vad han ska göra! Sebastian tittar på!

Jimi gillar att läsa serietidningar
och ta det lugnt en stund efter skolan!

Kalle har byggt en brandstation och en
brandhelikopter som han stolt visar upp!

Lotta och Laura är tvillingar och de berättar att de har redskapsgymnastik som hobby. Barnen börjar visa konster
och de är duktiga på att stå på händerna!

Laura, Kalle och Alexandra visar vad de ritat och färglagt!

En av favoritsysselsättningarna är också att bygga med lego!

Övrig verksamhet, nätverk för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Lahtis
Både Karin Ihalainen och Maria Mäntyniemi deltar i Lahtis stads nätverk för morgon- och
eftermiddagsverksamhet. Stadens koordinator, Heli Moilanen, sammankallar alla producenter
och eftisledare i Lahtis till regelbundna
möten och kursdagar. Detta tycker både Karin
och Maria har varit ett stort stöd i arbetet och
är viktigt för att utveckla och höja verksamhetens
kvalitet. En egen verksamhetsplan har utarbetats
för Lahtis svenska eftis och den delades ut till alla
familjer den här veckan! Läs verksamhetsplanen här.
Varje barn har fått ett litet ”eftishäfte” som fungerar
som kontakthäfte för hemmet och eftiset. Där kan
ledaren eller föräldrarna skriva om det är något de vill
informera om eller funderar på.
Avgifter
Eftiset följer Lahtis stads fastslagna
avgifter för eftermiddagsverksamhet.
Månadsavgiften för barn som deltar mindre
än 3 timmar/dag är 60 euro, mer än
3 timmar/dag är 75 euro och för de som deltar
max 10 dagar/månad är avgiften 37,50 euro.
För morgonverksamhet (kl. 8-10) tar Lahtis
stad 30 euro/månad, men svenska skolans eftis
har ingen morgonverksamhet.
Eftiset regler hänger på dörren!

Den familjära stämningen och samhörigheten i Lahtis svenska skola är påtaglig!
Tack alla barn och vuxna för en trevlig eftermiddag i Lahtis svenska skola och eftis och för er
gästvänlighet!
Mer information om Lahtis svenska skola och eftis:
Svenska skolan i Lahtis, Karin Ihalainen, tfn 050-3111640, karin.ihalainen@lahti.fi
Eftis: Maria Mäntyniemi, tfn 044-065 65 43
Mer information om morgon- och eftermiddagsverksamheten i Lahtis:
Koulutuspalvelukeskus, Heli Moilanen, tfn. (03) 814 4061 ja 050 383 6519,
heli.moilanen@lahti.fi
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/AFCBE46E91BC2825C2256F3F0048C896

