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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
Vi har redan hunnit en bra bit in på det nya året
och vintern börjar lida mot sitt slut, den korta och
märkliga vinter vi haft i år. Men vad är inte bättre
än att vårsolen börjar värma våra bleka kinder
och att fåglarna kvittrar i träden.
I detta nummer hittar du ovanligt många kurser
som du kan delta i och fina tips för verksamheten.
Eftislagen fyller 10 år detta år och det kan vi alla
fira och lyfta fram på olika sätt, både stort och
smått! Berätta gärna hur just ditt eftis kommer att
fira 10-årsjubileét så kan vi t.ex. presentera det
med bilder och lite text på www.eftis.fi.

NATIONELLA ÄRENDEN • UTBILDNING OCH KURSER • MATERIAL • TIPS

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

FÖRSLAGET TILL
BARNKULTURPOLITISKT
PROGRAM FÄRDIGT
Nationella ärenden

Undervisningsministeriets förslag till ett barnkulturpolitiskt program för åren 20142018 är färdigt. Målet med programmet är att barn och unga skall ha mera jämlik
tillgång till konst och kultur samt möjligheter att ta till sig och delta i konst och kultur.
Småbarnspedagogiken, skolan, morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolans klubbverksamhet är i nyckelposition när det gäller barns och ungas lika möjlighet att delta i kultur!
I programförslaget ingår 7 (sju) åtgärdsförslag. Enligt programförslaget borde det i
Finland bland annat grundas ett riksomfattande center för främjande av barnkultur
och konstfostran. Centret skulle arbeta för att stärka barnkulturens och konstfostrans
ställning samt för att föra fram information och forskning om barn. Ett annat förslag är
att i Finland ta i bruk en modell där man inför hobbyverksamhet i skolans utrymmen
efter skoldagens slut!
					
Hela förslaget kan läsas på www.minedu.fi på namnet Undervisnings- och kulturministeriets
arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:6 (på finska)
			

Barnkultur
på Facebook
För barn i åldern 00-100 år
Gilla sidan facebook.com/barnkultur
Här kan alla mötas kring barnkultur.
Vi tipsar, diskutera, frågar och agerar!

LÄSVECKAN FIRAS 7-13.4.2014
Boken som mötesplats
Delta i temaveckan för läsning! Det gäller att gilla
– läsning kan göra ditt liv bättre.
Den nationella temaveckan för läsning uppmärksammas igen
i april i skolor, eftis, bibliotek, mm. Lukukeskus-Läscentrum
erbjuder i år ännu mer fakta, material och inspirerande tävlingar om läsning än tidigare år.

.

Tema för Läsveckan är Boken som mötesplats. På vilka olika sätt kan man mötas i boken?
Hur kan läsare hitta varandra vid boken och hur ser möten inne i berättelsen ut?

Läscentrum erbjuder gratis material med konkreta
tips och idéer för verksamheten!
Läs mer på www.lukukeskus.fi
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Upp i det blå
- en sinnesfest för alla barn
Lördagen den 12.4.2014 arrangeras en stor tillgänglig
fest för alla barn, kl. 12-16 på Annegården i Helsingfors.
Under dagen erbjuds flera konst- och kulturverkstäder,
teaterföreställningar, sinnesupplevelser, glad gemenskap
och mycket mera. Festen arrangeras av ett tjugotal olika
organisationer som välkomnar alla barn.
Mera information: zusan.soderstrom@luckan.fi
http://luckan.fi/evenemang/barnkultur-2/barnfest-uppdet-bla/

Välkomna Upp i det blå!

Lärande och utveckling genom lek
Lekens betydelse för barnet ur ett utvecklingspsykologiskt perpektiv: Lek i olika åldrar.
Lek utvecklar barn på många delområden. Hur inspirera till lek? Hur handleda lek?
Tisdag 18.3.2014, kl 8.30-13,30 i Vasa
Onsdag 9.4. 2014, kl 8.30 – 13.30 i Helsingfors
Helsingfors, G 18, Georgsgatan 18
Personal inom eftis, förskola och skolgångsbiträden.
senast 7.3 (Vasa) och 28.3 (Helsingfors) till www.cll.fi/anmalan
PeM, PD (Utvecklingspsykologi) , psykoterapeut Eeva-Liisa Salmi

Utbildning och kurser

Tidpunkt:
		
Kursort: 		
Målgrupp
Anmälan:
Föreläsare:

Att minska mobbning genom att
befrämja prosocialt beteende
Målsättning:
		
		
		

Att ge deltagarna kunskap om hur man kan utveckla sociala färdigheter elev- och
enhetsorienterat mot bakgrund av värdegrunder och normer i skolmiljön. Verktyg för socio
emotionell träning och hur man kan förebygga mobbning genom social samvaro. Stöd och
samverkan med utgångspunkt i de vuxnas roller.

Tidpunkt:
Kursort: 		
Målgrupp:
		
Anmälan:

25.4 och 6.5.2014, omfattning 2 dagar
Helsingfors, G18, Georsgagatan 18
Personal inom morgon- och eftermiddagsverksamheten, förskolepersonal, elevvårdspersonal,
skolgångsbiträden
Senast 15.4.2014 till www.cll.fi/anmalan

Kontaktperson: Christina Teirfolk, tel 06-3247 243, christina.teirfolk@abo.fi
Kursavgift:
Kurserna finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfria.
OBS! Om ni har en färdig kursgrupp (minst 15 personer) kan kursort och tidpunkt
ändras enligt önskemål.
Läs mer om CLL:s kurser på

www.cll.fi

Sydkustens landskapsförbund
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En positiv stämning bidrar till
en trygg vardag på eftis
- om att öka gemenskapen och förebygga kränkande beteende mot varandra
Kurser ordnas på tre orter:

Utbildning och kurser

10.3, kl. 9.15-12.00 i Vasa, Arbis, Kyrkoesplanaden 15
13.3, kl. 9.15-12.00 i Åbo, Gillessalen, Auragatan 1 H
24.3, kl. 9.15-12.00 i Helsingfors, Annegården, Annegatan 30
Stina Forsberg (i Vasa Sarah Storm), koordinator för mobbningsförebyggande arbete vid Folkhälsans förbund och
Johanna Öhman, utbildningsplanerare vid Sydkustens landskapsförbund tar upp temat mobbning:
•
Vad är det egentligen är frågan om?
•
Vad skall vi tänka på för att stöda en god social växelverkan i barngruppen?
•
Kränkningar och mobbning på nätet – hur påverkar det oss på eftis?
•
Hur ser vår handlingsplan ut ifall vi behöver agera? Hur gör skolan?
Pris:		
Arrangörer:
Anmälning:
		
Information:
		

Kursen är avgiftsfri
Sydkustens landskapsförbund, Folkhälsans förbund
Senast en vecka före respektive kurs på
www.eftis.fi/utbildning/kurser/
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
tfn: 050-3308234

Barlitteratur och läsglädje
Tid:		
Plats: 		
Anmälningar:
Pris:		
Information:
Arrangörer:

1 apil 2014, kl 15-18.30

Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, Åbo
Senast 19.3 via www.varkultur.fi
Avgiftsfri
Lena Långbacka, lena.langbacka@sydkusten.fi
Sydkustens landskapsförbund ocg Åbo Akademi/Litteraturvetenskap

Program
14.30
15.00

Utbildning och kurser

16.50
17.30
18.30

Info-/idétorget öppnar
Maria Österlund, docent, litteraturvetenskap vid Åbo Akademi
Visuell läskunnighet- nya sätt att läsa och berätta
Elspeth Randelin, skolbibliotekarie i Ytternäs skola i Mariehamn
Livslångt läsande i Ytternäs skola i Mariehamn
Aktuella satsningar och projekt
Sirkkala skola, Folkhälsan, Läscentrum, Ordboet, m.fl.
Kaffepaus och infotorg
Maria Lassén-Seger, FD, Ledande informationsspecialist vid Åbo Akademis bibliotek
Världens bästa barnlitteratur? Nedslag bland de senaste årens ALMA- pristagare
Slutdiskussion och avslutande av seminariet

Seminariet ingår i temasatsningen VårKultur 2014.
VårKultur 2014 handlar om barn och böcker och största delen av programmet sker i april 2014. At det är viktigt
att satsa på barn och läsning har den senaste tiden på olika sätt kommit fram med all ösnkvärd tydlighet. Under Vår Kultur vill vi lyfta fram läsglädjen på olika sätt. Förutom seminariet 1.4 ingår i programmet för VårKultur
bl.a olika evenemang, läskampanjer, berättarworkshops, berättarstunder, mm.
Läs mer på www.varkultur.fi
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18.3.2014 Lek och rörelse - Hoppa rep och varva ner		

Borgå

25.3.2014 Lek och rörelse - Hoppa rep och varva ner		

Närpes

Plats: Kokon monitoimitila
Anmäl senast: 7.3.2014

Plats: SÖFF, Vasavägen 764
Anmäl senast 17.3.2014

Utbildning
och
kurser
Utbildning
och
kurser

FINLANDS
SVENSKA
IDROTT
ordnar bl.a. dessa kortkurser våren 2014

På kursen får du tips till grunderna i hoppreps hopp både med långt och kort hopprep. Hopprepets möjligheter
inom barnmotorikens utveckling. Den andra delen av kursen går ut på att varva ner genom olika metoder. Vi varvar
ner med musik, med massage, med mjuka rörelser, med ramsor och avslappning.

23.4.2014 Lek och rörelse - Utelekar					

Närpes

24.4.2014 Lek och rörelse - Utelekar					

Esbo

Plats: Stenbackens skola
Anmälan före 17.4.2014

Plats: Finno skola, Finländarvägen 2
Anmälan före 17.4.2014

En kortkurs på tre timmar full med gårds- och utelekar. Kursen tar upp gamla traditionella gårdslekar, rörelselekar,
lekar med boll och samarbetslekar i olika utemiljöer. Deltagaren lär sig om utrustning som möjliggör utelekar. Deltagaren får prova på rörelselekar som aktiverar barn på olika sätt, bollekar och tillitslekar. Under kursen går vi igenom
olika möjligheter till lek på plan och i skogen.

Pris:
Anmälning:
Information:

30 €/kurs
friluft@idrott.fi
Eva-Lotta Backman-Winquist, eva-lotta@idrott.fi, 050 524 9624

Vi skräddaryr även kurser för er/grupper. Vi ger gärna en offert!		

www.idrott.fi

Yrkesakademin i Österbotten

Kortkurser våren 2014
Mars		
3-31.3.2014
5.3.2014		
11-18.3.2014
18.3.2014
20-27.3.2014
25.3.2013

Kurs						
Plats		
Fortsättningskurs i första hjälpen, Fhj 2		
Pedersöre
Ledarskapsforum - Innovativa och produktiva team Jakobstad
Hygienpass och livsmedelshygien kurs		
Gamla Vasa
Ledarskapsforum - Ta hand om dig själv och ditt arbete, Gamla Vasa
Kurs i första hjälpen Fhj 1				
Närpes		
Hygienpass test					
Gamla Vasa

Klockslag
17.30-20.30
9.00-15.00
17.00-21.00
9.00-15.00
8.30-16.00
18.00-19.00

Pris
90 €
95 €
100 €
95 €
90 €
40 €

		
April		

Kurs						
Plats		
Repetitionskurs i första hjälpen			
Gamla Vasa
Ledarskapsforum
- Från idé till färdig produkt - innovationer i praktiken Gamla Vasa
Hygienpass test					
Gamla Vasa
Kurs i första hjälpen Fhj 1				
Gamla Vasa
Hygienpass och livsmedelshygien kurs		
Gamla Vasa

Klockslag
12.00-16.00

Pris
50 €

9.00-15.00
18.00-19.00
8.30-16.00
17.00-21.00

95 €
40 €
90 €
100 €

1.4.2014		
8.4.2014		
		
10.4.2014
3-10.4.2014
24-29.4.2014

Mera information om YA:s kortkurser:

www.yrkesakademin.fi

Studiesekreteraren, tfn 06-324 2377
Sydkustens landskapsförbund
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s kurser och föreläsningar

18.3 kl. 13 - 16
Vill du skapa en språkligt inspirerande vardag på daghemmet?

Kom med på en introduktionseftermiddag för ett rikare språkarbete på daghemmet/eftis.
Under eftermiddagen introduceras olika material för lek med språk, idéer och tips delas ut.
Praktiska övningar och konkreta råd får man med sig i ryggsäcken. Max 15 deltagare.
Föreläsare: Johanna Sallinen, ansvarig för språkutvecklande verksamhet på Folkhälsan

Utbildning och kurser

8.4 kl. 15-16.30
Uppleva, diskutera och skapa konst med barn

Varför är konst vikigt och hur påverkar det oss? Varför ska vi ha konstundervisning i skolan? Hur kan vi inspirera
barn och unga till att uppleva och skapa konst? Med utgångspunkt i erfarenheter av att titta på, uppleva och diskutera konst tillsammans med barn i alla åldrar pratar föreläsaren om konstens funktion och barnens reaktioner.
Du får konkreta tips och info om samarbetet mellan skolan, daghemmet, museum och gallerier.
Föreläsare: Ida-Lina Nyholm konstpedagog på Pro Artibus

Plats:
Info och anmälan:

Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors
zusan.soderstrom@luckan.fi			

www.luckan.fi

Kurser och konferenser i Sverige
Fritidspedagogernas rikskonferens

- Att träna förmågor som utvecklar lärandet!
9 maj 2014, kl 9-16.30 i Umeå, Nolia Konferens

Skapa trygga elevgrupper i fritidshem

- Hur kan ett specialpedagogiskt förhållningssätt
göra skillnad
13.5.2013 i Stockholm

Systematiskt kvalitetsarbete

- Hur vi arbetare med en ständig förbättring av verksamheten?
13.5.2013 i Stockholm
Fritidshemmet och skolan har ett gemensamt uppdrag:
Att utveckla elevernas förmåga att lära och få syn på sitt
eget lärande. Årets tema lyfter fram hur fritidshemmen
målmedvetet kan ”samskapa” och utveckla de grundläggande förmågor som är avgörande för all inlärning.
Idag möter vi barn som är ”infödingar” i den digitala
världen. Det ställer nya krav på oss när vi ska väcka nyfikenhet och fånga lärprocesser som utvecklar förmågor
utifrån barnens egna intressen, men det ger oss också
helt nya möjligheter på nya arenor.

Träna förmågor som utvecklar lärandet

-Fritidshemmets och skolans gemensamma uppdrag
21.3.2014 i Stockholm
10.4.2014 i Malmö
11.4.2014 i Göteborg

Läroplanen i praktiken

-Hur skapar vi yrkesstolthet och arbetsglädje?
28.4.2014 i Stockholm
Pris: 2 200 Svenska kronor/kurs + moms
Info: info@lararfortbildning.se

Pris: 2 400 Svenska kronor + moms
Info: info@larafortbildning.se
www.lararfortbildning.se

www.lararfortbildning.se

Fritidshem - kunskap i gemenskap

14 – 15 maj 2014, nordiskt symposium i Jönköping, Sverige
Symposiet ska spegla olika perspektiv på den fritidspedagogiska verksamheten och vara en mötesplats för samtal och utbyte av erfarenheter mellan
deltagare och föreläsare. De olika föreläsningarna kommer att behandla
områden såsom:
•
Etik och livsfrågor
•
Social och medborgerlig kompetens
•
Tekniska, estetiska och praktiska verksamheter
•
Natur och miljö
•
Digital kompetens
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Pris: 1 500 SEK + moms 		

Läs mer på www.laraforbundet.se

BELLA BARKBORRES SKOGSBOK
Bella Barkborre talar direkt till barn i lågstadieåldern och för
dem med ut på upptäcktsfärder i olika skogstyper. Barnen lär
sig känna igen många arter och får insyn i en skog.
Texten som är skriven av biologen Emilia Nordling är kryddad
med roliga fakta om skogsnaturen. De fina teckningarna av
Cara Knuutinen, som också har illustrerat böckerna om Saga
Blom, hjälper barnen att känna igen djur och växter som de
stöter på. Boken är tryckt på vattenfast papper (man kan alltså
ta med den ut i skogen även om det regnar) och spiralbunden.

Beställ fortbildning eller utomhusprogram
för ditt eftis från naturskolorna!
Natur och Miljö kan även ordna fortbildning i
utomhuspedagogik för eftisledare. Eftisgrupper är ockkå välkomna
att beställa eftermiddagsprogram utomhus från naturskolorna.
Innehållet kan variera utgående från gruppens önskemål.
För mera information om priser och lediga datum kan man
kontakta naturskollärarna vid våra naturskolor.
Deras kontaktuppgifter hittas på

Material
Material

Natur och Miljös handbok för barn bjuder på fakta i
lämpliga portioner och vackra tecknade bilder

Beställning: kansliet@naturochmiljo.fi
Pris: 5 €/st, inkl. postning inom Finland.
Vill du beställa många böcker får du
10 st för 30 € eller 20 st för 50 €

www.naturochmiljo.fi

SOMMARKOMPASSEN
SommarKompassen ett informationshäfte där svenskspråkig
sommarverksamhet för barn och unga är samlad. Där finns
information om läger, utfärder, verksamhet och annat under
tiden juni till augusti 2014.
SommarKompassen 2014 är till för 7-18-åringar.
Informationen sammanställs av Ung Info, Luckan och kan läsas
i sin helhet också på

www.sommarkompassen.fi

Välkommen med i arbetet för ett mer jämställt eftis!
Jämställdhet i lärande är ett studiepaket som har ett könsperspektiv på lärande inom
småbarnsfostran och skola (åk 1—9). Studiepaketet är uppdelat för tre olika målgrupper:
personal inom småbarnsfostran, klasslärare och ämneslärare. Det här har gjorts för att
man bättre ska kunna beakta de olika utgångspunkterna som finns för främjande av jämställdheten i vardagen. Materialet kan också användas i eftis- och klubbverksamheten,
av studerande, föräldrar och andra intresserade.

http://www.jamstalldhetilarande.fi/
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
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Lena Granqvist
Barnavårdsföreningen i Finland
lena.granqvist@bvif.fi
(040) 5394 543

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

Minna Lindberg
Utbildningsstyrelsen
minna.lindberg@oph.fi
029 5331410

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

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

Isabella Holm
Sällskapet för mediefostran
isabella.holm@mediakasvatus.fi
(050) 5017330

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

Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westeren@hemochskola.fi
(09) 5657 770

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

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

Helena Sandberg
Kyrkans central för det svenska arbetet
helena.sandberg@evl.fi
(09) 1802 551

