E F T I S
www.eftis.fi

Eftis info - sept 2010
Nyhetsbrev för dig som jobbar inom morgonoch eftermiddagsverksamheten
Höstens första eftis-info är här!
I detta inforev har vi samlat ihop plock av det som är aktuellt
och jag hoppas att alla hittar något intressant och roligt att ta del av .
Det finns mycket som är på gång just nu, t.ex. många intressanta
kurser och nya material som inspirerar och ger stöd i arbetet!
Njut av den fina hösten och allt naturen har att erbjuda!

Monica Martens-Seppelin
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
(09) 618 212 31

Sydkustens landskapsförbund rf
Georgsgatan 29 A 3
00100 Helsingfors
helsingfors@sydkusten.fi

www.sydkusten.fi

NATIONELLA ÄRENDEN
Nya grunder för eftisverksamheten utarbetas
Undervisningsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som under år 2010
kommer att förnya grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten.
De nya grunderna tas i bruk om ca ett år, i augusti 2011.

Ändringar i lagen om grundläggande utbildning och i grunderna för
läroplanerna för förskoleundervisning och grundläggande
utbildning
En lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning (642/2010) gavs
24.6.2010. Genom de ändringar som gjorts i lagen förstärks elevens rätt till
planmässigt, tidigt och förebyggande stöd för lärande och skolgång.
Utbildningsstyrelsen bereder ändringar i grunderna för läroplanerna för
förskoleundervisning och grundläggande utbildning enligt den reviderade
lagen. Läs mer om detta på www.edu.fi

Kartläggning av eftisverksamheten i Svenskfinland
Under år 2010 utför Sydkustens landskapsförbund och det svenska nätverket
en kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland
gällande personalsituationen (utbildning, arbetsförhållande, arbetsgivare,
ålder, kön, fortbildningsbehov, kompetenser, kopplingen till
skolgångsbiträden, mm). Kartläggningen planeras som bäst och genomförs i
oktober-november 2010. En nationell uppföljning av verksamheten har gjorts
årligen av Utbildningsstyrelsen men situationen i den svenska verksamheten
har inte kunnat utläsas så tydligt. År 2011 kommer den nationella
uppföljningen att rikta sig till vårdnadshavarna och barnen i verksamheten.

Läs mer om det nationella
utvecklingsnätverket på www.apip.fi och www.eftis.fi

UTBILDNING OCH KURSER
Skrotverkstad

- för eftis- och klubbledare och andra intresserade på följande orter:
14.9.2010, Helsingfors, Martha, Simonsgatan 12 A) Kursen var fullsatt och mycket lyckad!
28.9.2010, Borgå, Keskuskoulun ip-kerho, Alexandersgatan 25
12.10.2010, Karis, Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3
26.10.2010, Pargas, Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4
Förvandla det gamla till något nytt med hjälp av ”skräp och skrot” som finns runt omkring
oss! Hållbar livsstil och återvinning är billigt, kreativt och roligt! Inspireras och gör dina egna
skrotskapelser och få idéer för ditt eget arbete med barn!
Information:
Anmälning:
Pris:
Arrangörer:
Mera info:

Monica Martens-Seppelin, monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
Senast 5 dagar före respektive kurs på www.sydkusten.fi/anmalning
Kursen är gratis, vi bjuder på kursmaterialet och kaffe med tilltugg!
Sydkustens landskapsförbund, Ung Martha, Nylands Hantverk
www.eftis.fi

Nationella dagar för elev- och studerandevård
3-4.11.2010 i Helsingfors på Arcada

Utbildningsstyrelsen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, SPERES och
Lärum arrangerar ett svenskspråkigt seminarium kring elev- och studerandevård i
Helsingfors på Yrkeshögskolan Arcada. Målgruppen är rektorer, lärare och
elevvårdspersonal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning
samt eftisledare, ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade. Under
seminariet behandlas aktuella teman och pågående utvecklingsverksamhet inom
elevvården och studerandevården. En av målsättningarna är att utveckla det
mångprofessionella samarbetet.
Seminariet är avgiftsfritt. Anmälning sker elektroniskt senast 18.10.2010 på följande
adress: www.edu.fi/grundlaggande_utbildning
På eventuella förfrågningar svarar Inger Winqvist inger.winqvist@oph.fi, tfn. 040348 7189

Yrkesakademins kortkurser i Österbotten
höstterminen 2010
September

Plats

Kurs

Tid

Pris

15.9. -22.9
22.9.
22.9.
28.9 -vår 2011
29.9 & 13.10
30.9.
30.9 & 7.10.

Jakobstad
Jakobstad
Närpes
Närpes
Gamla Vasa
Jakobstad
Jakobstad

Människan i kulturen, utv. av mottagningssystemet
Människan i kulturen, utb.systemet i Ryssland
Utvecklingspsykologi
En väg till goda möten, Grundstenar till bemötande
Grundkurs i första hjälpen, Fhj1
En väg till goda möten, Grundstenar till bemötande
Självkänsla - för ditt inre välbefinnande

17.30-20.45
17.30-20.45
17.30-20.45
12.00-16.00
8.30-16.00
12.00-16.00
16.30-19.45

45 €
45 €
50 €
40 €
90 €
40 €
65 €

Oktober

Plats

Kurs

Tid

Pris

5.10 & 7.10.
8.10.
13.10.
13.10.
14.10 & 28.10
19.10 & 21.10
27.10.
27.10.

Korsnäs
Gamla Vasa
Närpes
Jakobstad
Jakobstad
Gamla Vasa
Gamla Vasa
Gamla Vasa

Hygienpass och livsmedelshygien (kurs + test)
Ledare - att utvecklas som chef: Strategi
Specialpedagogik
Sårvård
Social- och hälsovårdens säkerhetsutbildning
Hygienpass och livsmedelshygien
Hur integreras barn från främmande kultur i Finland
Ledare - att utvecklas som chef: Kommunikationsdag

17.00-20.00(21)
9.00-16.00
17.30-20.45
9.00-16.00
13.00-17.00
17.00-20.00(21)
18.00-21.00
9.00-16.00

100 €
65 €
50 €
65 €
90 €
100 €
45 €
65 €

November

Plats

Kurs

Tid

Pris

1.11 & 8.11
2.11 -vår 2011
2.11 & 4.11
4.11 -vår 2011
10.11.
10.11.
16.11 & 18.11

Korsnäs
Närpes
Jakobstad
Jakobstad
Gamla Vasa
Närpes
Gamla Vasa

Grundkurs i första hjälpen, Fhj1
En väg till goda möten, Bemötande inom vården
Hygienpass och livsmedelshygien
En väg till goda möten, Bemötande inom vården
Ledare - att utvecklas som chef: Positivt ledarskap
Yrkesetik inom barnomsorgen
Hygienpass och livsmedelshygien

8.00-15.00
9.00-16.00
17.00-20.00(21)
9.00-16.00
9.00-16.00
17.30-20.45
17.00-20.00(21)

90 €
65 €
100 €
65 €
65 €
50 €
100 €

23.11 & 25.11.
24.11.
30.11.

Korsnäs
Gamla Vasa
Gamla Vasa

Hygienpass och livsmedelshygien (kurs + test)
Ledare - att utvecklas som chef: Att tolka ekonomin
Hygienpass, testtillfälle

17.00-20.00(21)
9.00-16.00
18.00-19.00

100 €
65 €
35 €

December

Plats

Kurs

Tid

Pris

1.12.

Närpes

Lekens betydelse

17.30-20.45

30 €

2.12.
8.12.

Korsnäs
Gamla Vasa

Hygienpass, testtillfälle
Ledare - att utvecklas som chef: självcoaching

18.00-19.00
9.00-16.00

35 €
65 €

Mera information om Yrkesakademins kurser:
Studiesekreterare Johanna Lindholm
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
tfn 06 324 23 77
johanna.lindholm@yrkesakademin.fi
www.yrkesakademin.fi

Ordkonstboken – alla har fantasi
ORDKONST – ALLA HAR FANTASI är en bok som ger ny inspiration till
att skriva och berätta men framförallt till att leka med ord! I boken får
du konkreta tips och övningar, som lockar fram skaparglädjen i dig och
ger ett lustfyllt förhållande till språk. Som lärare kan du använda
boken för att förgylla din undervisning, som förälder kan du pröva
på språkstimulerande ordbus med familjen hemma och som skribent
kan du använda den för din skrivarlängtan – det vill säga vem som
helst kan använda boken som inspiration - för Alla har fantasi!
Boken kostar 12 € och kan beställas från Sydkustens landskapsförbund. För varje
skickat exemplar tillkommer en portoavgift på 3 €. Boken kommer också att finnas till salu på
Luckorna och på bokmässan i Helsingfors 28-31.10.2010

Kurser!

I samband med att boken kommer ut, ordnas ordkonstkurser i Helsingfors, Ekenäs, Åbo,
Borgå och Vasa för just dig som vill ta in ordkonst och språkstimulerande verksamhet i din
undervisning, på eftis, på biblioteket eller hemma! Kurserna är öppna för alla men var
snabb att boka din plats, då det ryms 30 deltagare på varje ort.
Anmälan görs via www.sydkusten.fi/anmalningar
Kursen kostar 30 euro, i priset ingår boken och kaffe.
Välj den tid som passar dig bäst av följande datum och tider:

9.11 .2010 Helsingfors
12.11.2010 i Ekenäs
15.11.2010 i Åbo
17.11.2010 i Borgå
23.11.2010 i Vasa

kl.9.00-12.00 och 13.00-16.00
kl 9.00-12-00 och 13.00-16.00
kl 9.00-12.00 och 13.00-16.00
kl 9.00-12.00 och 13.00-16.00
kl 9.00-12.00 och 13.00-16.00

s eftisprogram hösten 2010:
Eftis x 4

Eftisar, eftermiddags barngrupper, erbjuds skapande dramaverkstäder tre gånger i rad
(repetition) varpå de vid tillfälle nummer fyra spelar en kort föreställning till inbjudna
seniorer (uppspel). Genom projektet vill Luckan skapa en kulturell växelverkan på svenska
mellan barn, pedagoger, seniorer och kulturaktörer.
Kontakta Zusan Söderström för information och bokningar:
E-post: zusan.soderstrom@luckan.fi Tfn. 044-2777561

Eftisfilm

I samarbete med Sydkustens landskapsförbund och Helsingfors
kulturcentral bjuder Luckan i Helsingfors eftisgrupper på
filmeftermiddagar
i Helsingfors, Simonsgatan 8. Eftisgruppen kan välja en titel och
eftisledaren kan boka ett visningsdatum i Luckan.
(se bifogade info som skickas till eftisarna i huvudstadsregionen)
Mer information finns på webbadressen: www.luckan.fi/barnprogram

Finlands svenska idrott ordnar bl.a. dessa kortkurser ht 2010
Så tränar du grovmotorik med barn

Datum:
Plats:
Pris:
Anmälning och info:
Program:
Arrangör:

22.9.2010, kl 18-20
Borgå, Kokonhallen
30 €
Senast 17.9 till friluft@idrott.fi, Eva-Lotta Backman, 050-5249624
Se www.eftis.fi
Finlands svenska idrott, www.idrott.fi

Inspirationsdag: Lek och rörelse höjer självkänslan

Datum:
2.10.2010, kl 10-16
Plats:
Pargas, Axxell
Pris:
80 €
Anmälning och info: Senast 17.9 till friluft@idrott.fi, Eva-Lotta Backman, 050-5249624
Program:
Se www.eftis.fi
Arrangör:
Finlands svenska idrott, www.idrott.fi

Inspirationsdag: Lek och rörelse
Alla har rätt att lyckas!

Datum o plats:
6.11.2010, kl 10-16, Vörå, Norrvalla
Datum o plats:
7.11.2010, kl 10-16, Esbo, Solvalla
Pris:
85 €
Anmälning och info: Senast 15.10 till friluft@idrott.fi, Eva-Lotta Backman, 050-5249624
Program:
Se www.eftis.fi
Arrangör:
Finlands svenska idrott, www.idrott.fi

Skogsmulle fortsättningskurs: Tips och idéer

- En praktisk kurs i naturen för dig som redan är Skogsmulleledare

Datum:
2-3.10.2010
Plats:
Esbo/Solvalla Idrottsinstitut
Pris:
150 €
Anmälning och info: Senast 20.9 till friluft@idrott.fi, Eva-Lotta Backman, 050-5249624
Program:
Se www.eftis.fi
Arrangör:
Finlands svenska idrott, www.idrott.fi

Speres fortbildning hösten 2010
Speres ordnar bl.a. följande fortbildning under hösten 2010:

Kompensatoriska program för barn och unga med läs- och
skrivsvårigheter
Plats o datum:
Föreläsare:
Pris:

Helsingfors 5.10, kl 13.00-16.00, Åbo 6.10 kl. 13.00-16.0
Ulla Stina Åman
70 euro (max 10 deltagare/tillfälle)

Att missförstå eller bli missförstådd
Plats o datum:
Helsingfors 17.11, Vasa 18.11 kl. 9.00-16.00
Föreläsare:
Birgitta Andersson
Pris:
Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen
Anmälningar görs på anmälningsblanketten på SPERES hemsida www.speres.fi/handelsekalender

www.eftis.fi
Den förnyade webbsidan har haft ett glädjande stort antal besökare sedan den lanserades i
mars. Läs bl.a. om aktuella kurser och reportage från eftisar i Svenskfinland. Nytt är också
gallupen där frågan byts varje månad. I september kan också delta i en ny gallup: Hur
många eftisar finns det i Svenskfinland?
Resultaten av sommarens gallup på eftis.fi:
(resultaten ska man ta med en nypa salt men kan vara roligt att följa med)
Maj-juli:
Behövs sommareftis?
77%
23%

Augusti:
Är du nöjd med era eftisutrymmen?

Ja
Nej

67%
33%

Ja
Nej

Den finlandssvenska matkulturens dag firas 9.10
Årets tema: Vilda grönsaker
Nässlor, kirskål, mjölkört, maskros, svinmålla,
lungrot, daggkåpa, körvelkex, prästkrage,
Kung Henriks målla, våtarv, kummin, kardborre...
Den finlandssvenska matkulturdagen firas i år för artonde
gången. Årets tema är vilda grönsaker! Kanske ni på eftis vill
uppmärksamma dagen på något sätt?
-

Vad tycker ert eftis är typisk finlandssvensk mat?
Gå ut i naturen och sök vilda grönsaker.
Hur ser de ut? Slå upp i floran vad de heter?
Läs om hur nyttiga de är och smaka på dem
Gör något gott av grönsaker tillsammans
Rita och måla grönsaker

Marthaförbundet ger ut en läcker broschyr om vilda grönsaker och dagen firas bl.a. i
Kronoby. Marthadistrikt runt om i Svenskfinland brukar också uppmärksamma
matkulturdagen, följ med på din egen ort. Läs mer på www.martha.fi

Kalender för hösten 2010

- högtider och andra viktiga dagar att komma ihåg!
9.10 Den finlandssvenska matkulturens dag
10.10 Alexis Kivi-dagen, den finska litteraturens dag
24.10 FN-dagen
6.11 Svenska dagen
6.11 Alla helgons dag
14.11 Fars dag
20.11 Barnkonventionens dag

28.11 Första advent
5.12 Andra advent
6.12 Självständighetsdagen
12.12 Tredje advent
13.12 Luciadagen
19.12 Fjärde advent

Vi är med i ledningsgruppen för morgon‐ och
eftermiddagsverksamheten vid Sydkustens landskapsförbund
Eva‐Lotta Backman‐Winqvist (ordf.)
Finlands svenska idrott
eva‐lotta@idrott.fi
(050) 524 9624
Ulla Sirén
Folkhälsan Syd Ab
ulla.siren@folkhalsan.fi
(09) 315 5502
Stina Forsberg
Marthaförbundet, Ung Martha
stina.forsberg@martha.fi
(09) 696 225 54
Anne Lindholm

Borgå stad
anne.ch.lindholm@porvoo.fi
(040) 195 2805

Carina Kekäle
Yrkesakademin i Österbotten
carina.kekale@yrkesakademin.fi
(06) 324 2358

Finlands svenska ungdomsförbund
www.fsu.fi
(09) 648 255

Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westeren@hemochskola.fi
(09) 5657 770
Gun Sandberg‐Wallin
Stiftelsen Sedmigradsky
gun.sandberg‐wallin@sedmigradsky.fi
(0500) 481025
Helena Sandberg
Kyrkans central för det svenska arbetet
helena.sandberg@evl.fi
(09) 1802 551
Sonja Hyvönen
Utbildningsstyrelsen
sonja.hyvonen@oph.fi
(040) 348 7175
Monica Martens‐Seppelin (sekr.)
Sydkustens landskapsförbund
monica.martens‐seppelin@sydkusten.fi
(09) 618 212 31

