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N Y H E T S B R E V F Ö R D I G S O M J O B BA R I N O M
M O R G O N- O C H E F T E R M I D DAG SV E R K SA M H E T E N
Träden håller på att få sina löv, temperaturen
stiger sakta men säkert och eftisbarnen är
ivriga att vara ute. Det är faktiskt bara några
veckor kvar av det här läsåret. Detta nummer
av Eftis-info är läsårets sista. Det innehåller
info om olika evenemang och fortbildningar
samt andra nyttiga tips för eftisledare.
Dessutom skickar UngMartha den nya
publikationen “Rätt ska vara rätt” till alla
eftisar i Svenskfinland som bilaga till Eftisinfo.
Jag önskar alla en fin avslutning på
vårterminen!

NATIONELLA ÄRENDEN • UTBILDNING OCH KURSER • MATERIAL • TIPS

Monica Martens-Seppelin

monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
(09) 618 212 31
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EN ENGAGERAD SKOLDAG
Nationella ärenden

- FÖRSLAG TILL ETABLERING AV
STRUKTUREN FÖR FLEXIBEL SKOLDAG
Undervisnings- och kulturministeriet utsåg i början av år 2015 professor Lea Pulkkinen att utreda hur skoldagen
kan bli mer flexibel. Enligt Pulkkinen har trycket och behovet att ändra skoldagens struktur sin utgångspunkt i
synen på vilken roll skolan skall ha i samhället. Pulkkinen föreslår att skolans strukturer bör ändras bl.a. genom att
få in hobbyverksamhet under skoldagen och att morgon- och eftermiddagsverksamheten kopplas till helheten.
Pulkkinen framhåller att undersökningsresultat visar att den betydelse som verksamhet som ordnas i skolorna vid
sidan om läroämnena har för elevens välbefinnande enbart positiva effekter med tanke på elevernas skolframgång, den personliga utvecklingen och gemenskapen.
De finländska eleverna trivs sämre i skolan än elever i många andra länder och
skolframgången visar också en sjunkande trend. Det behövs sporrande och nära
människorelationer och mångsidig verksamhet under skoldagen för att stödja
elevernas engagemang för lärande och delaktighet. Pulkkinen föreslår bl.a. att
en timme valfri och frivillig klubbverksamhet per elev integreras i skoldagen.
I anordnandet av verksamheten skulle förutom skolans personal också delta
konst- och kulturaktörer, hantverksföreningar, bibliotek, idrotts- och ungdomsorganisationer och övriga samarbetsparter. I utvecklingen av en mångsidig
klubbverksamhet skulle både elevernas och föräldrarnas åsikter beaktas. Verksamheten kunde ordnas i form av ledarorienterad hobbyverksamhet eller elevorienterad workshopverksamhet. I planeringen skulle beaktas elevernas välbefinnande samt att alla har samma möjlighet att delta i klubbverksamheten.
Pulkkinen föreslår också att morgon- och eftermiddagsverksamheten förnyas
och kopplas till reformen som gäller ordnandet av klubbverksamhet.
Hela utredningen finns på www.minedu.fi (på finska)

NATIONELL UPPFÖLJNING AV MORGON- OCH
EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN
Eftisverksamheten möter hemmens behov
Omkring 13 500 vårdnadshavare besvarade den nationella uppföljningsenkäten i slutet av år 2014. Det var sjunde gången uppföljningen genomfördes. De centrala resultaten var följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Föräldrarna är mycket nöjda med skolornas eftisverksamhet
Vårdnadshavarna ger i medletal skolvitsordet 8,46 för verksamheten
90% anser att öppettiderna motsvarar deras behov
82% är nöjda med avgifterna
Som främsta önskemål anger vårdnadshavarna ändamålsenliga lokaler och hälsosamma mellanmål
40% önskade en mera flexibel skoldag så att klubbverksamhet kunde ordnas
under skoldagen
81% tycker det är viktigt att ha möjlighet till morgonverksamhet
Mobbningen har minskat och atmosfären har blivit lugnare
Vårdnadshavaren efterlyser ett mångsidigare utbud av uteaktiviteter, lekar, spel
och praktiska färdigheter

JUBILEUMSÅRETS TEMAN
- ETT TEMA FÖR VARJE MÅNAD!

Nationella ärenden

Under jubileumsåret har eftisverksamheten uppmärksammats på
många olika sätt. Läsåret börjar närma sig sitt slut och det finns nu
bara två teman kvar. Hoppas ni har haft glädje och nytta av
temaåret. I början av varje månad sätts det ut tilläggsinformation
om temat samt länkar, idéer och tips på www.eftis.fi
April:

”Önskebrunnen”

Barnens önskningar beaktas och vi fokuserar på deras delaktighet!
Barnen bestämmer dag eller önskedag!

Maj

”Våren är en enda fest”

Aktivitet/ evenemang där föräldrarna deltar. Barnen deltar i planeringen av aktiviteter för och med föräldrarna.

VASA GJORDE EN EGEN EFTISLÅT!
Vasa stads eftisverksamhet har firat jubileumåret bl.a. genom
att låta göra en egen eftislåt. Kirsi Rautamo har skrivit text och
musik på både finska och svenska. Sången används nu flitigt av
eftisarna i Vasa och det är fritt fram för alla eftisar att anväda
låten i sina barngrupper. Ni kan t.ex. öva in sången och sjunga
den på en fest i maj! Texten finns nedan och du kan lyssna på
den med sång eller utan sång på www.eftis.fi

Morris Eftis

Text och musik: Kirsti Rautamo 2015
Flickor,pojkar hoppar…ledarna hoppar…
barnen hoppar…
Ett, två, ett, två, tre, fyra
Morris, Eftis (eller Eftis, eftis)
vad är det för plats?
Morris, Eftis
dit ska vi strax!
Där leker vi, där sjunger vi, där pysslar vi, går ut.
Ett, två, tre, fyra.
Kom och äta mellanmål!
Någonting gott vi alltid får.
Kanske varvar vi lite ner,
läsa läxor, a,b,c.
Jättemånga fina saker kan vi göra där.
Gissar du platsen där vi sjunger fint så här?
Så här, så här, så här?
Morris, Eftis
vad är det för plats?
Morris, Eftis
dit ska vi strax!
Där leker vi, där sjunger vi, där pysslar vi, går ut.
Ett, två, tre, fyra.

Sandlådslekar, ämbare och spadar.
Jumpasalslekar, innebandy, fotboll.
Kanske varvar vi lite ner,
äter gott och spelar spel.
Jättemånga fina saker kan vi görä där.
Gissar du platsen där vi sjunger fint så här?
Så här, så här, så här?
Morgon –och eftermiddagsverksamhet…
Ett, två, tre, fyra.
Morris, Eftis,
vad är det för plats?
Morris, Eftis,
dit ska vi strax!
Där leker vi, där sjunger vi, där pysslar vi, går ut.
Ett, två, tre, fyra.
Morris, Eftis!
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Läsveckan firas 20-26 april 2015

Nationella ärenden

Läsveckan är Läscentrums årligen återkommande kampanj
som inspirerar barn och unga att läsa.
Läsveckan hålls i år den 20-26.4.2015, samma vecka som vi firar
Bokens och rosens dag. Skolor och bibliotek runtom i Finland
ordnar olika evenemang och jippon som uppmuntrar till läsning.
I år är veckans tema “Jag som läsare”.
Läscentrum erbjuder gratis material med tips för till skolor
och andra barngrupper. Tipsen är i år sammanställda av
dramapedagogen och författaren Jolin Slotte och riktar sig till
alla olika stadier.
Ladda ner material på

www.lukukeskus.fi

Läsandets magi - Ordkonstveckan firas 18-24.5.2015
Den nationella, tvåspråkiga Ordkonstveckans tema är Läsandets magi.
Via temat vill vi locka alla att inspireras av böcker, berättelser och ordkonst!
Föreningen för ordkonstundervisning i Finland bjuder in ordkonstklubbar, skolor,
daghem, eftisar, skrivargrupper, skribenter och arbetsgrupper i hela Finland att delta
med sina program.

WANTED
Jag läser också – satsning under ordkonstveckan!
Vi söker nya idéer för en ordkonstfostran som utgår från litteraturen
Planeraroch förverkliga en satsning eller ett evenemang där ord, berättelser och böcker på något sätt är en del av din egen eller din barngrupps vardag eller fest. Beskriv
din idé och/eller ta en bild av det eventuella evenemanget och skicka in det till oss.
Föreningen för ordkonstundervisning i Finland belönar de mest kreativa idéerna i den
finskspråkiga och i den svenskspråkiga kategorin med diplom. Alla inskickade idéer får
synlighet och presenteras på föreningens webbsida.
”Läsning utvecklar vårt tänkande, vår fantasi och våra känslor. Det är också roligt att
läsa!” konstaterar president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio som fungerar som beskyddare för temaåret Bokens år 2015.
Låt oss tillsammans göra ordkonsten synlig och väcka böckerna till liv!
Sänd in ditt bidrag senast 8.5.2015 till adressen
sanataideviikko@gmail.com

www.sanataide.fi

Ordkonstveckan ordnas av Föreningen för ordkonstundervisning i Finland
Man kan förstås uppmärksamma Ordkonstveckan och dess tema i eftisverksamheten
också utan att skicka in ett eget bidrag. Inspiration till hur man kan ägna sig åt ordkonst
och litteratur med eftisbarnen och mera information om Ordkonstveckan finns på

http://www.ordkonst.fi/ordkonstveckan/
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Utomhuskonferens 1-2.10.2015
Utbildning
och
kurser
Utbildning
och
kurser

Konferensen ”Mitt i naturen” fokuserar på utomhuspedagogik, där målet är att göra skogen och
naturen mer bekant för dagens barn och unga. På konferensen uppmärksammas naturkunskap,
ekologi, lek, inspiration, kreativitet och lärande i naturen samt fysisk aktivitet. Konferensen skall ge
ledaren redskap för att förverkliga ett utomhuspedagogiskt arbetssätt i sitt daghem, eftis eller sin
skola. Med de redskap som ledaren får från konferensen har du kunskap om hur undervisningen kan
lyftas ut på gården och i skogen, vilket sedan ger ett mer praktiskt inlärningssätt för barnen.
Här får du mängder med tips och idéer på verksamhet du kan göra ute med olika grupper!
Det ordnas föreläsningar både inne och utomhus och du kan välja mellan 45 olika workshops!

Var?

Konferensen arrangeras i Esbo på Haltia och Solvalla Idrottsinstitut

För vem?

För dig som:
•
arbetar inom förskola/grundskola/gymnasieskola
•
arbetar inom lärarutbildningar
•
arbetar inom hälsovården
•
arbetar med hälsopromotion
•
är barn- och ungdomsledare
•
studerar
•
är intresserad av friluftsliv, natur- och kulturguidning
•
vill prova på och lära dig aktiviteter i naturen

Konferenspris:

130 € vid anmälningar fram till 7.6.2015
150 € vid anmälningar från 8.6.2015-4.9.2015
I konferenspriset ingår två dagars aktivt konferensprogram, kaffe och lunch.

Anmälning och konferensprogram:
www.mittinaturen.fi

Kontakt och info:

Eva-Lotta Backman-Winquist, tfn 050 5249624 eller 09 70102250
eller e-post eva-lotta@idrott.fi

Varmt välkommen på konferens!

Inspirationskväll med utomhusaktiviteter 28.4
Datum och tidpunkt:
Pris:			
Plats:			
Målgrupp:		
			
Kontaktuppgifter:
Innehåll:		
			
			
Föreläsare: 		
Anmälning: 		
			

28.04.2015, kl. 18.00-21.15
55 €
Yrkesakademin i Österbotten, Gamla Vasa, Kungsgårdsv.37 A (B-huset), Vasa
Personal inom småbarnsfostran, morgon och eftermiddagsverksamheten,
skolan och övriga intresserade
Kia-Maria Snellman / 044-750 32 09
- Skogens möjligheter för språk- och matteaktiviteter
- Problemlösningsaktiviteter
- Samarbetslekar
Kia Snellman, PedM, yrkeslärare och utbildare vid Yrkesakademin i Österbotten
Senast 15.4.2015 till studiesekreterare, tfn (06) 324 2377
eller vuxcenter@yrkesakademin.fi

Läs mer om Yrkesakademins övriga kurser och utbildningar på
			

www.yrkesakademin.fi
Sydkustens landskapsförbund
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Upplev, upptäck och utforska!
Kom med på en temakurs kring
uteverksamhet och miljöfostran

Utbildning och kurser

Behöver du en inspirationsspruta inför våren/hösten?
Lite nya tips och idéer på vad man kan göra med
barnen utomhus? Då är du välkommen med på våra
inspirationsträffar för eftisledare! Under Naturskolan Utterns/
Kvarkens naturskolas ledning får ni en hel verktygsback full med
nya lekar och övningar som går att använda på eftisgården och i näromgivningen. Vi utforskar närmiljön
med enkla medel, provar på olika sinnesövningar, låter kreativiteten flöda och skapar naturkonst samt
släpper loss energin i fartfyllda lekar. Vi gör ert uterum till en lärmiljö helt enkelt!
Häng med och låt dig inspireras!

Kursen ordnas på två orter på våren och tre på hösten:
13.4.2015, kl. 8.30-12 i Pargas, Ankaret, Urnlundsvägen 4
20.4.2015, kl. 8.30-12 i Borgå, Keskuskoulu, Alexandersgatan 25
1.9.2015, kl. 8.30-12 i Helsingfors
3.9.2015, kl 8.30-12 i Vasa, Svenska Yrkesakademin
4.9.2015, kl 8.30-12 i Jakobstad, Församlingscentret, Ebba Brahe espl. 2
Pris:		
Anmälning:
Info:
Arrangörer:

Avgiftsfritt
Senast en vecka före respektive kurs, http://www.sydkusten.fi/utbildning/kurser/
Monica Martens-Seppelin, monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, 09-618 212 31
Sydkustens landskapsförbund och Natur och Miljö

- Nytt mediepedagogiskt material
Filmkamraten är ett webbaserat verktyg för lärare och andra som vill använda sig av film i undervisningen
eller i sin barngrupp. Genom tre lätta steg får man hjälp med filmval, hur man visar den valda filmen och
hur man arbetar vidare med filmen efter att barnen sett den. Vi har utvecklat ett lätt och roligt hjälpmedel
som vi hoppas både lärare och elever har stor glädje och nytta av. För att komma igång ska du börja med att
registrera dig på startsidan. Då får du genast användarnamn och lösenord per e-post och kan börja använda
dig av Filmkamraten.
Filmkamraten innehåller i detta skede material för sex filmer vilka i första hand riktar sig till lågstadiet.
Läs mer på www.filmkamraten.fi
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Häng med på Natur och Miljös sommarläger som bjuder på äventyr, naturupplevelser och
sommarglädje på två språk. Det unika lägerkonceptet Natur & Språk ordnar i sommar för
första gången läger över språkgränser. Lägren ordnas i Nyland, Åboland och Österbotten.
Sommaren 2015 ordnas
•
läger med tvåvägsspråkbad för barn som talar mest svenska eller finska,
•
läger för tvåspråkiga barn och
•
svenskspråkiga läger.

Material

Natur & Språk,
ett nyutvecklat lägerkoncept!

Information om lägren hittar du på

www.naturochmiljo.fi/lager
Platserna fylls i anmälningsordning
Mera information:
martina.uotinen@naturochmiljo.fi
045-2700 317

Vildvattenläger med tvåvägsspråkbad
1-5.6 för 8-10-åringar på Sommarö i Korsholm

Vildvattenläger för tvåspråkiga barn
8-12.6 för 10-13-åringar i Nådendal

Vildmarksläger för tvåspråkiga barn

15-18.6 för 10-13-åringar på Malarby Natur i Raseborg

Vildvattenläger med tvåvägsspråkbad

22-26.6 för 8-10-åringar på Virvik lägerområde i Borgå

Tvåspråkigt familjeläger

27-31.7 på Biskopsö utanför Dalsbruk

RÄTT SKA VARA RÄTT
Etikettguide för barn och unga

Med detta brev får alla eftisar den nya uppdaterade etikettguiden
“Rätt ska vara rätt” som UngMartha har gett ut i vinter. Här får du
läsa om telefonvett och bordsskick, vad kamratskap är och hur man
hostar, nyser eller spottar och hur man beter sig när man är på besök
hos någon annan. Ett område som är rätt så nytt och som ofta
kommer på tal är netikett, alltså hur vi beter oss på internet.
Etikettguiden kan du använda i din barngrupp som stöd i fostran om
vett och etikett.
Info och beställning av fler broschyrer:
ung@martha.fi
tfn 044 280 6813

Sydkustens landskapsförbund
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EFTIS OCH KLUBBAR
PÅ FACEBOOK
Eftis- och klubbverksamheten finns på Facebook.
Här kan du följa med vad som händer och också
själv publicera inlägg, länkar, information, tankar
och frågor eller skapa en diskussion!

https://www.facebook.com/eftisochklubbar
Du hittar sidan också via www.eftis.fi
Gå in och gilla sidan!

INFO

Vi är med i ledningsgruppen för morgonoch eftermiddagsverksamheten vid
Sydkustens landskapsförbund
Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westeren@hemochskola.fi
(09) 5657 770

Helena Pulkkinen
Folkhälsan Syd Ab
helena.pulkkinen@folkhalsan.fi
(09) 315 5502

Maria Björkgren-Vikström
Kyrkans central för det svenska arbetet
maria.bjorkgren-vikstrom@evl.fi
(09) 1802 551

Noora Lohi
Barnavårdsföreningen i Finland
noora.lohi@bvif.fi
(040) 866 8765

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

Sonja Hyvönen
Utbildningsstyrelsen
sonja.hyvonen@oph.fi
029 5331410

Elise Hindström
Marthaförbundet, Ung Martha
elise@martha.fi
(09) 696 225 54

Ida Lundell
Yrkesinstitutet Prakticum
ida.lundell@prakticum.fi
(050) 380 7180

Hanna Wahlman
Sällskapet för mediefostran
hanna.wahlman@mediakasvatus.fi
(050) 5017330

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

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

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

