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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
Ett nytt läsår och en ny termin har just startat.
Efter en sval och regning sommar kom
också värmen och solen och förhoppningsvis
har alla fått koppla av och njuta av lediga,
lata stunder! Skolan och eftis har fått nya
levnadsglada och ivriga ettor som fyller
och förgyller vår vardag! Det är viktigt att
skapa en trygg och meningsfull skoldag och
eftermiddag för dessa barn så att alla trivs
och har det bra. Höstens första Eftisinfo
bjuder på en palett av intressanta kurser, nytt
material och nyttiga tips om vad som är på
gång i höst!

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

REGERINGSPROGRAMMET
FÖRSLAG TILL LAGÄNDRING OM
EFTISVERKSAMHETENS AVGIFTER
Nationella ärenden

Undervisnings- och kulturministeriet har på basen av regeringsprogrammet gjort ett förslag till ändring av
lagen vad gäller avgifterna för eftisverksamheten. Enligt förslaget skulle avgiften fördubblas från det nuvarande maximibeloppet. Förslaget är nu på utlåtanderunda. Det nya förslaget lyder enligt följande:
”För morgon‐ och eftermiddagsverksamhet kan bestämmas en månadsavgift. Kommunen beslu‐
tar om storleken på månadsavgifterna som tas ut för morgon‐ och eftermiddagsverksamhet. Av‐
giften får vara högst 120 euro (nu 60 €) för 570 timmar och högst 160 euro (nu 80 €) för 760 timmar. ”
......” Avgifterna ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill med beaktande av vårdnadshava‐
rens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.”
Enligt barnskyddsförbunden är denna höjning orimlig. Barn från familjer med låga inkomster blir utanför
verksamheten om höjningarna förverkligas säger Centralförbundet för barnskydd, Mannerheims barnskyddsförbund och De utvecklingsstördas stödförbund i ett gemensamt pressmeddelande. De säger att höjningarna
också står i konflikt med regeringsprogrammets mål om barns och familjers jämlikhet. Om höjningen beräknats enligt levnadskostnadsindexet skulle höjningarna bli till 72 € och 94 €.

SPETSPROJEKT FÖR UTBILDNING
FÅR 300 MILJONER EURO
Regeringen riktar totalt 300 miljoner euro till förverkligandet av sex
spetsprojekt under åren 2016-2018.

I grundskolan påskyndas ny inlärning och rörlig livsstil
Målet med den nya pedagogiken i grundskolan, de nya inlärningsmiljöerna och digitaliseringen av undervisningen är att förbättra
inlärningsresultaten, att förnya pedagogiken genom försök och att
det skall vara inspirerande att lära sig genom hela livet.

Lärarnas grundläggande- och kompletterande utbildning förnyas.
För att påskynda det nya sättet att lära sig erbjuds alla lärare en möjlighet
att utveckla sitt eget kunnande utgående från sin egen kunskapsnivå.
Spetsprojektet innebär en timmes motion per dag för alla grundskoleelever. Projektet Skolan i rörelse utvidgas så att det blir riksomfattande och omfattar alla barn och unga inom den grundläggande utbildningen.
Därutöver utvidgas projektet även genom försök till att omfatta också en del av gymnasierna och yrkesläroanstalterna.
Genom anslaget för språkundervisning inleds ett regionalt försök inleds med studier i ett främmande språk
redan i första klass, och det blir möjligt med ett regionalt försök där det andra inhemska språket ersätts med
ett annat.

Konst och kultur görs tillgängligare

Barns och ungas lika möjligheter att delta i konst och kultur ökas. Den grundläggande konstundervisningen
samt det övriga utbudet av konst- och kulturverksamhet utökas genom ledd klubbverksamhet och kulturverksamhet för barn i skolorna.
(Källa: www.oph.fi och Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 4.9.2015)
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Bästa eftisledare! Kom med på en givande utbildning, låt dig
inspireras och få nya idéer för ditt arbete!
Utbildning erbjuder dig kunskap, insikter och idéer att:
•

förstärka din professionalitet som eftisledare genom att
tillsammans med andra fundera på och söka lösningar för att
utveckla verksamheten så att den stöder innehållet i den nya
läroplanen

•

utveckla en motiverande och stödjande verksamhetskultur
där välmående, delaktighet och trygghet är centrala inslag

•

stödja elevernas växande och identitet samt betona vikten av
växelverkan och hållbar utveckling

•

utveckla eftisledarrollen att vara mera handledande och stödjande

Tid och innehåll:
			
			
			

Dag 1: 15.10.2015 (kl. 9 - 15.30):
Välmående på eftis bygger på delaktighet, trygghet och respekt
Dag 2: 27.10.2015 (kl. 11 - 15.30):
Studiebesök till Vindängens eftis - En inspirerande eftermiddag finns i eftis

Pris: 			

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna

Arrangör: 		
			

Utbildningen arrangeras av Firma Marita Fröberg och har planerats i samarbete med
Sydkustens landskapsförbund.

Plats: 			
			

Dag 1 i Helsingfors och dag 2 i Esbo. Dag 1 kan ordnas på annan ort ifall det finns
tillräckligt många deltagare. Ring gärna Marita Fröberg och fråga om möjligheter.

Tilläggsinformation:
			

Marita Fröberg, e-post: marita.froberg@gmail.com, tfn 040 7209753 eller
Monica Martens-Seppelin, monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, tfn 050 3308234

Anmälan: 		

Senast till den 18.9.2015 per e-post eller tel. till Marita Fröberg.

Fortbildningsdag om ADHD
Björn Kadesjö föreläser om vikten av tidiga insatser hos elever med adhd.
Han föreläser utgående från sin egen forskning och belyser bl.a. följande
frågeställningar: Hur minimera risken för psykisk ohälsa? Vilka beteenden
och signaler bör man reagera på? Kadesjö föreläser om insatser hos
elever med adhd i olika åldrar ur ett pedagogiskt perspektiv
Tid: 		
Plats: 		
Målgrupp:
Föreläsare:
Deltagaravgift:
Anmälningar:

Torsdag 12.11 kl. 9.00-15.30
Vasa, Akademisalen C302, Åbo Akademi i Vasa, Strandgatan 2
klasslärare, ämneslärare, förskollärare, speciallärare, eftisledare och assistenter
Dr. Björn Kadesjö, Barnläkare, Gillbergcentrum Göteborgs universitet
100 euro, morgonkaffe med smörgås och eftermiddagskaffe ingår
senast 30.10.2015, www.speres.fi/handelsekalender

Svenska skolan för synskadade och SPERES heter fr.o.m. 1.8.2015 Skilla och hör till det riksomfattande Valterinätverket, som stöder lärande och skolgång. Nätverket går samman och blir från och med den 1.8.2015 Valteri
Sydkustens landskapsförbund
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- center för lärande och kompetens.

Utbildning och kurser

Hur skapa en trygg,
stimulerande och
meningsfull eftisdag

FINLANDS SVENSKA IDROTT

ordnar bl.a. detta hösten 2015

LEK OCH RÖRELSE, HÖSTEN 2015
Huller om buller:
Utbildning och kurser

En praktisk kortkurs på tre timmar som tar upp rörelseglädjen i gymnastiken. En kurs full med
övningar som stärker gruppgemenskapen, övningar med bollar, fallskärmen, rockringar, motorikbanor, strumpor och mycket mer.
6.10.2015 16:00-19:00, Ingå

Anmälan senast en vecka före kursen

Grovmotorik och hoppa rep

Kroppen är gjord för att röra på sig. Under denna kurs går vi igenom de allra viktigaste grunderna för att stöda barnens grovmotorik. Att hoppa rep är mångsidigt och utvecklar spänst,
skicklighet, öga-handkoordination samt mycket mer.
Kursen är uppbyggd med mängder av inspiration, lekar och övningar som utvecklar barns
rörelseglädje.
22.9.2015 kl. 18:00-21:00, Yttermark, Vuxeninstitutet
Sista anmälningsdag 11.9.2015

Lek och rörelse i små utrymmen och barns grovmotorik:

Barn älskar att röra på sig, tyvärr begränsar utrymmena ibland entusiasmen. På kursen får
du tips och idéer på hur du på olika sätt kan inspirera barn att utveckla sin koordination och
motorik även om utrymmena sätter stopp för den stora rörelseglädjen. Det är ledarens entusiasm och skicklighet som möjliggör utnyttjandet av utrymmena. Vi övar grovmotoriken,
styrka, finmotorik och skicklighet.
13.10.2015 kl. 18:00-21:00 Korsholm. Norra Korsholms skola (Karperö).
Sista anmälningsdag 25.9.2015

Basträning för barn under 12 år:

Enkla. Väl utförda rörelser skapar en stabil grund för framtiden”. Under kursen ser vi på barnets rörelsemönster som helhet. Vi kollar ryggradslinjen, knälinjen och hur fotleden arbetar.
Kursen tar upp koordinering och samordning av kroppens olika delar. Vi går även igenom
kroppens kontrollzoner och du får mängder med övningar för kroppskännedom. En kurs för
dig som jobbar med barn och unga i din vardag.
21.10.2015 kl. 18:00-21:00 Esbo. Solvalla Idrottsinstitut
Sista anmälningsdagen: 2.10.2015
3.11.2015 kl. 18:00-21:00 Borgå. Monitoimitila Kokon
Sista anmälningsdagen: 16.10.2015
Kurspriser: 		 30 €
Anmälningar: barn@idrott.fi
Förfrågningar: Eva-Lotta Backman-Winquist tfn. 050-5249624 e-post: eva-lotta@idrott.fi
Följ med www.idrott.fi för anmälan och mer information.
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Mini-Röris4 och Röris6 inspiration
Idrottshuset i Hangö
Folkhälsanhuset Pargas, Munkvikvägen 31
Folkhälsanhuset Wasa (Vasa), Rådhusg. 25
Folkhälsans Seniorhus i Helsingfors, Mannerheimv. 97
Folkhälsanhuset Östanlid (Jakobstad), Östanpåv. 32
Folkhälsan Kvartersklubben (Åbo), Auragatan 1B

Utbildning
och
kurser
Utbildning
och
kurser

6.10.2015 kl. 14-16.30
6.10.2015 kl. 17.30-20
6.10.2015 kl. 15-17.30
7.10.2015 kl. 14-16.30
8.10.2015 kl. 15-17.30
12.10.2015 kl. 17.30-20

Folkhälsan vill förmedla vikten av rörelse och framförallt rörelseglädje
bland barn. Nu ordnar vi inspirationstillfälle för dig som jobbar med
barn. Målgruppen är daghems-, eftis-, förskole-och skolpersonal.
Vi inleder med en gemensam föreläsning om barn och fysiskaktivitet.
Därefter delar vi upp oss och gör en praktisk genomgång av
Mini-Röris5 respektive Röris6-rörelseverktyget. Materialet får du
givetvis med dig att jobba vidare med i barngruppen.
Med Friskis&Svettis inspirerande pausgympaprogram Röris kan du få
in rörelse som en aktiv del av skoldagen eller eftis. Röris riktar sig till
förskolebarn och elever i åk 1-6.
Är du redan en Rörelseinspiratör, som gått en Mini-Röris eller Rörisutbildning?
Då kan du välja att delta i den praktiska påbyggnadsdelen där vi går igenom verktyget
Pris: 		
Anmälningar:
		
		

40 €. Endast Mini-Röris 4 eller Röris 6 påbyggnad 30 €
Pargas och Åbo, mari-sofi.johansson@folkhalsan.fi eller tfn. 040-8433713
Helsingfors och Hangö; mikaela.wiik@folkhalsan.fi eller tfn. 044-788 1062
Vasa och Jakobstad: anna-lena.blusi@folkhalsan.fi eller tfn. 050-5428176

Kompisväskan - Inspirationsdagar
23.9.2015 kl. 9.00-16.00
1.10.2015 kl. 8.30 - 15.30
5.11.2015 kl. 9.00-16.00

Vasa, Folkhälsans nya utrymmen, Rådhusgatan 23-25
Åbo, platsen meddelas senare
Helsingfors, Folkhälsans förbund, Topeliusgatan 20, vån 1

Kompisväskan är ett praktiskt utformat material med vilket vi vill motivera och inspirera till ett mobbningsförebyggande arbete på daghem och i barnsgrupper. Inspirationsmaterialet riktar sig till personal på
daghem, eftisar, studerande och andra som är intresserade av att arbeta mobbningsförebyggande. Materialet har som syfte att ge användaren en förståelse för mobbning bland små barn, det ger också idéer till
hur man kan arbeta mobbningsförebyggande.
Allt material finns samlat i en kompisväska som innehåller:
• Ett teorihäfte, som ger en förståelse för olika mobbningsförebyggande arbetssätt och metoder.
• Barnkonventionen, ett häfte med lekfulla och tankeväckande övningar som alla bygger på
barnens rättigheter.
• Reflektionskort, fungerar som diskussionsunderlag för pedagoger och föräldrar.
• Olehanddockan, uppmuntrar barnen att tala om känslor.
• Känslokort, i form av kompismonster som tar upp känslorna: glädje, rädsla, ilska och ledsnad.
• Lilla Chilla, ett avslappningsmaterial för små barn.
De verktyg och tankar som presenteras i materialet kan används för att
stöda barns kamratrelationer och handlar långt om att vägleda och lära
barnet olika sätt att bygga upp meningsfulla relationer till jämnåriga
samt stärka de positiva förutsättningarna i barngruppen.
Inspirationsdagen är praktiskt uppbyggd och deltagarna ges möjlighet
att pröva att använda de olika delarna.
Deltagaravgift: 50€ / person. Inkluderar kompisväskan, lunch och kaffe.
Kontakt:
Annika Heikkilä, annika.heikkila@folkhalsan.fi
Telefon:		
044 7883632
Sydkustens landskapsförbund
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CLL:S KURSER HÖSTEN 2015
Krävande barn i gruppen

Utbildning och kurser

Innehåll:
		
		
Omfattning:
Tidpunkt:
Kursort:
Utbildare:
Annmälan:

Att öka kunskapen om barn som har särskilda behov i
lärande- och sociala situationer (barn med bokstavskombinationer) med fokus på det sociala
samspelet. Att ge verktyg för att hantera och på bästa sätt möta olika elevers speciella behov.
1 heldag (11.11.2015) + 2 förmiddagar (25.11 och 1.12)
start den 11.11.2015
Helsingfors, G18 samt Vegahuset (Georgsgatan 18)
PD (utvecklingspsykologi), PeM, psykoterapeut Eeva-Liisa Salmi. Sensotekets personal
Senast 27.10 via www.cll.fi/anmalan

Lek, lärande och motorik

– betydelsen av glädje och fysiska aktiviteter i den dagliga undervisningen
Innehåll:
		
		
		

Fortbildningens syfte är att öka deltagarnas förståelse för sambandet mellan motorik, lek,
glädje och inlärning hos barn. Fortbildningen ger insikter i hur skolpersonal med små medel
kan stimulera barnens motorik och samtidigt öka förutsättningarna för inlärning och skolmoti
vation. Kursen ger konkreta lösningar på hur man kan fylla skoldagen med motivations- och
koncentrationshöjande aktiviteter. Praktiska tips hur teori varvas med motoriska upplevelser.
Omfattning:
1 närstudiedag samt eget arbete som ett komplement till närstudierna per kursort
Tidpunkt / ort: Kursen ordnas parallellt i Österbotten och Åboland.
		
25.9.2015 i Vasa och 4.3.2016 i Åbo, bägge dagarna kl 9-15.
Anmälan:
Via www.cll.fi/anmalan (senast 16.9.2015 till Vasa-kursen och senast 8.2.2016 till Åbo-kursen)

En utbildningsmiljö för alla
Innehåll:
		
		
		

Omfattning:
		
Tidpunkt:
Kursort:

Vilken roll spelar genus och jämställdhet i förskola och grundskola? Vilka faktorer bör vuxna
reflektera över när det gäller jämställdhet och genus i skolan? Vilka konsekvenser kan våra
handlingar ha för enskilda flickor och pojkar i skolan? Syftet med fortbildningen är att öka
deltagarnas insikter i hur de kan främja jämställdhetsarbete i skol-vardagen för att garantera
en rättvis skola där alla elever har samma möjligheter till lärande och trivsel.
En närstudiedag fördelad på två tillfällen under två på varandra följande dagar samt
distansuppgift som ett komplement till närstudierna
23-24.10.2015 (fredag 23.10 kl 14-17 och lördag 24.10 kl 9-12)
Närpes

Pris: 		
Anmälan:
Kontakt:

Alla kurserna är avgiftsfria, finansieras av Utbildningsstyrelsen
till alla kurser på www.cll.fi/anmalan (välj kursnamnet i rullisten)
utbildningsplanerare Charlotte Grägg, tfn 050-4147117, e-post charlotte.gragg@abo.fi

Med eleven i fokus

– ett samarbete med utgångspunkt i relationer och rättigheter
Seminarium 28.9.2015 i Helsingfors, 29.9.2015 i Vasa
Har du tankar och funderingar kring samarbete med hemmen och vårdnadshavarna? Tycker du att en god
relation till dina elever och eleverna emellan är viktiga element i en god skola? Då ordnar vi seminariet för
dig. Låt dig inspireras av och reflektera tillsammans med kolleger och sakkunniga!
Information och program:
Anmälan: 			
				
				
Avgift: 				
Kontakt: 			
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www.hemochskola.fi
Senast 18.9.2015 till
Helsingforstillfället på https://survey.abo.fi/lomakkeet/6704/lomake.html
Vasatillfället på https://survey.abo.fi/lomakkeet/6705/lomake.html
Avgiftsfritt, finansieras av Hem och Skola och Utbildningsstyrelsen
Christina Teirfolk, 06-324 7243, christina.teirfolk@abo.fi

Friends

FRIENDS-ledarutbildningen under hösten 2015
Du har möjlighet att bli FRIENDS ledare på tre olika sätt.

1. Genom att få handledning under FRIENDS träffar som du har med elever. I praktiken går det till så att
jag är med på varannan träff. Både materialet och handledningen är då kostnadsfritt.

Material

FRIENDS är ett internationellt utbrett program vars syfte är att främja barns och ungdomars mentala
hälsa. FRIENDS stöder sociala och emotionella färdigheter. Därtill hjälper det barn och ungdomar att
känna igen och hantera känslor, sporrar dem att använda positiva tankemodeller samt lär ut hur man
kan hantera motgångar och besvikelser. FRIENDS programmet stärker barns och ungdomars självbild,
självkänsla och självförtroende.

2. Genom att delta i en ledarutbildningsdag (alternativt två eftermiddagar) som ordnas på er ort i
skola/daghem. Priset är 45€/person.
3. Genom att delta i FRIENDS ledarutbildningen (barn och ungdomar) fredag 2.10.2015 på Luckan
Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors. Fun Friends ledarutbildning lördag 17.10.2015 på Daghemmet
Fyren i Nordsjö. Anmälning via www.asemanlapset.fi senast en vecka före utbildningen.
Tack vare bidragsgivare kan utbildningen erbjudas ill det nedsatta priset 45€/person och böckerna kan
delas ut GRATIS till såväl eleverna som FRIENDS ledarna.
För mera information kontakta		
Nina Borgström				
Stationens barn r.f.
Tfn 050-3217390
nina.borgstrom@asemanlapset.fi

www.asemanlapset.fi

Festkalendern hjälper oss möta
människor från andra kulturer
En mängd organsiationer har i samarbete utvecklat en mångkulturell årskalender. Kalendern syftar till att öka elevernas
kunskap om andra kulturer och skapa en mer välkomnande
miljö för de elever som tillhör en annan religion. Vår världs
mångfald blir alltmer närvarande till vardags och fest i våra
skolor. Vi behöver nya idéer och ny kompetens för att hjälpa
barnen att möta människor från olika kulturer vänligt och med
positiv nyfikenhet. Till nytta och glädje i skolans vardag har
det skapats en festkalender. Om kalendern finns på väggen kan
man under året lära sig mycket nytt och prata tillsammans om
olikheter och likheter och önska varandra glad fest! Förutom
väggkalender finns en digital version som innehåller mera bakgrundsinformation om de olika festligheterna.
Kalendern berättar hur man kan fira fester, men det är bra att komma ihåg att varje familj firar - eller låter
bli att fira -på sitt eget vis. I kalendern finns inte intruktioner för firande, utan exempel.
Festklandern har kommit till tack vare understöd från Undervisningsverket i Helsingfors, Jenny och Antti
Wihuris fond samt Svenska Kulturfonden.
Festkalendern finns på adressen

www.festkalendern.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

Vi är med i ledningsgruppen för morgonoch eftermiddagsverksamheten vid
Sydkustens landskapsförbund
Sonja Hyvönen
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
(06) 324 2358

Heidi Lithén
Förbundet Hem och Skola
heidi.lithen@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

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

Muluken Cederborg
Marthaförbundet, Ung Martha
muluken@martha.fi
(09) 696 225 54

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

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

