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Eftis info - maj 2006
Nyhetsbrev för dig som jobbar inom morgonoch eftermiddagsverksamheten
Så börjar läsåret lida mot sitt slut och vi har sommaren att se fram
emot. Både barn och vuxna börjar kanske vara vårtrötta och längta
efter soliga semesterdagar på havet, i stan, på landet eller i hängmattan! I samband med vårens sista eftis info vill vi tillsammans med
Mannerheims barnskyddsförbund ge er en gåva som tack för det fina
arbete ni gör på era eftisar. Vi hoppas att handböckerna inspirerar er i
vardagen med råd, tips och idéer för arbetet! Vi har också samlat information om utbildning, kurser, material, webbsidor och annat som kan
vara till nytta och glädje för dig i ditt arbete på eftis!
Sydkusten stöder de svenskspråkiga eftisledarna och arrangörerna i
arbetet med att utveckla och höja morgon-och eftermiddagsverksamhetens kvalitet. För att få detta infobrev och annat material
som berör eftisverksamheten så hoppas vi att ni meddelar oss om era
uppgifter ändras. Se www.eftis.fi eller www.svenskskola.fi eller ring
till Sydkustens landskapsförbund, tfn (09) 618 212 31.

monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
Sydkustens landskapsförbund rf
Georgsgatan 29 A 3
00100 Helsingfors
helsingfors@sydkusten.fi

www.sydkusten.fi

Utvecklingsnätverket för eftisverksamheten
Det nationella utvecklingsnätverket för morgon- och eftermiddagsverksamheten fortsätter sitt arbete och nätverkets
kontaktpersoner träffas följande gång den 5-6 juni i Uleåborg.
Inom ramen för nätverksarbetet ordnade Sydkusten och
Utbildningsstyrelsen i mars och april seminarier för eftisledare
och kommunala ansvarspersoner på fyra orter i Svenskfinland.
Seminarierna var uppskattade och som tema denna gång
hade
vi
grunderna
för
morgonoch
eftermiddagsverksamheten som stöd i vardagen på eftis med
ped.mag. Ulrica Willför-Nyman som föreläsare.

Regionala seminarier i september 2006 för eftisledare och –koordinatorer
”Språkstimulans på eftis – idéer i praktiken”
Följande gång ordnas regionala eftisseminarier i september 2006 enligt följande:
12.9 i Åbo
14.9 i Vasa
19.9 i Helsingfors
Tema för seminariet är språket och hur vi kan jobba språkstimulerande med barn.
Dagen ger idéer, inspiration och praktiska modeller. Som föreläsare har vi anlitat Pia
Norrbäck-Kackur
som
varit
projektledare
för
projektet
Dialogen,
ett
språkstimuleringsprojekt i skolor och daghem i Österbotten med målet att stärka barns
språk och medvetandegöra vuxna om sitt eget språk och språkets och modersmålets
betydelse. Mera information och detaljerat program sänds ut i augusti.

Redogörelse till riksdagen i maj 2006
En redogörelse över hur morgon- och eftermiddagsverksamheten har förverkligats i
kommunerna överlämnas av Undervisningsministeriet till riksdagen före sommaren
2006. Efter detta vet man mycket mera om styrkorna och bristerna i lagstiftningen och
vilka åtgärder som kommer att vidtas för att ytterligare utveckla och utöka
verksamheten. Målet under år 2006 är att synliggöra verksamheten för föräldrar och
beslutsfattare och detta skedde under våren bl.a. med hjälp av infosnuttar på både
svenska och finska i TV och med de nyöppnade webbsidorna www.apip.fi/svenska
Mera information om det nationella nätverksarbetet ger Monica Martens-Seppelin på
Sydkustens landskapsförbund och Sonja Hyvönen på Utbildningsstyrelsen
(kontaktuppgifter på sista sidan)

Material
Mannerheims barnskyddsförbunds publikationer – varsågoda!
Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) har i projektform utvecklat material för
eftermiddagsverksamheten. De har två publikationer som getts ut på svenska:
Tips för vardagen i eftis och Eftishandboken. Dessa publikationer har vi nu glädjen
att sända er!

Eftishandboken ger en överblick av eftisverksamheten utgående från såväl
den nya lagstiftningen, Utbildningsstyrelsens grunder för verksamheten som
planeringen av verksamheten och kvalitetsutveckling. Handboken ger bakgrund
och konkreta råd för den som koordinerar eller leder eftisverksamheten.

Tips för vardagen i eftis bygger på erfarenheterna från MLL:s lokala

föreningars eftis. Målet med publikationen är att ge personalen på eftis tips för hur en
bra verksamhet som är barncentrerad kan byggas upp i praktiken. Boken innehåller tips
på olika typer av lekar i eftis samt hur man skapar en trygg atmosfär i eftis.

Utmaningen – idéer för fysisk aktivitet i skolan
Många skolor strävar till att integrera fysiska aktiviteter i
skolvardagen. Genom Utmaningen samlade Folkhälsan
erfarenheter från olika skolor i Svenskfinland. Nu finns
tipsen och exemplen samlade i en broschyr som du kan
ladda ner och låta dig inspireras av. Exemplen kan mycket
väl tillämpas i eftisverksamheten!
www.folkhalsan.fi (Folkhälsan > MÅ BRA > Skolan och
hälsan > Utmaningen)
Broschyren kan också beställas i tryckt format från
Folkhälsan. Kontakta Per Lindroos,
per.lindroos@folkhalsan.fi eller tfn. 09-315 5601

YRKESUTBILDNING OCH KURSER
YRKESUTBILDNING SOM GER BEHÖRIGHET

Lagen säger att man bör ha behörighet att jobba som eftisledare senast i juli år 2009.
Det finns många olika yrken som ger behörighet att leda barngrupper på eftis. De som
inte tidigare har någon lämplig utbildning för att leda eftisgrupperna har nu möjlighet
att få en yrkesexamen för morgon- och eftermiddagsledare eller en grundexamen i
barn- och familjearbete. För att avlägga yrkesexamen bör man kunna påvisa sin
teoretiska och praktiska kunskap, som examinanden kan ha fått genom utbildning, i
arbetslivet eller genom sitt intresse.
YRKESEXAMEN FÖR LEDARE I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET
För Dig
•
•
•
•

som vill:
utveckla ditt eftis och utvecklas som eftisledare eller
uppdatera dina kunskaper. Få ny inspiration och nya idéer eller
träffa och reflektera gemensamma frågor med kolleger och få nya nätverk eller
bli behörig

Yrkesinstitutet

Prakticum
ordnar
förberedande
utbildning för yrkesexamen för ledare i morgon- och
eftermiddagsverksamhet. Utbildningen startar i oktober 2006.
Utbildningen består av fyra obligatoriska delar:
• Utgångspunkter för arbetet som ledare

• Att stöda barnets utveckling, välbefinnande och hälsa
• Att leda verksamheten
• Samarbete och yrkesmässig växelverkan
Mera information fås av fortbildningsplanerare Gun-Britt Backman, tfn. 0400-247 285,
eller per e-post: gun-britt.backman@prakticum.fi

OPEKO- Utbildningscentret för undervisningssektorn
Opeko ordnar också förberedande utbildning för yrkesexamen för ledare i morgon- och
eftermiddagsverksamhet för skolelever – som läroavtalsutbildning. Med hjälp av
yrkesprov påvisar deltagaren sin yrkesskicklighet, sina kunskaper, attityder och
tillämpningsfärdigheter i eftisledarens arbete. Programmet inkluderar närstudiedagar
(den förberedande utbildningen), eget arbete på arbetsplatsen, portfolio och fristående
yrkesprov.
EN NY GRUPP STARTAR I SEPTEMBER 2006!
Utbildningsplats: Helsingfors
Arrangör:
Opeko,Tammerfors
Information:
Kontakta Marita Fröberg,
tfn 03-2543617 / 040-7209753, marita.froberg@opeko.fi.

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Utbilda dig till barnledare!
Grundexamen i barn- och familjearbete kan du erhålla genom
fristående examen på Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. Studierna
startar 25 september 2006 och pågår i två år. Studierna är
flerformsstudier och kan kombineras med förvärsarbete.
Utbildningsplats:
Nykarleby
Arrangör:
Kristliga folkhögskolan i Nykarleby
Information och anmälan: Senast 25 augusti 2006, tfn. 06-7889400,
kurskansli@krfolk.nu www.krfolk.nu

KURSER
Åbo Akademi - Fortbildningscentralen
Röstvård och kommunikation (4h)
Föreläsning och övningar i hur personer med röstkrävande yrke kan
uppmärksamma och utveckla sin röstanvändning. Föreläsare är logoped
Pauliina Holmqvist.
Målgrupp:
Eftispersonal
Kurstid:
3.10.2006, 4 h
Ort:
Helsingfors
Avgift:
20 €
Anmälan och information:
Anmälan
senast
22.9.06
till
planerare
Christina
Teirfolk,
Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa per tel 06-3247 243/0504089139, fax 06-3247 112 eller e-post christina.teirfolk@abo.fi.

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
Knattebrottning (3h)
Knattebrottning är ett fartfyllt alternativ för både flickor och pojkar och kan utövas även
i små utrymmen. I knattebrottning är det tillåtet att kämpa mot, krama om och röra vid
motståndaren och den utvecklar balansen och koordinationen. Idrottslek är roligt,
prova! www.eslu.fi
Målgrupp:
Eftisledare, dagvårdspersonal, lärare, m.m
Kurstid:
18.9.2006, 3 h
Ort
Borgå
Avgift:
38 €
Anmälan och information:
www.eslu.fi. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
tfn (09) 6132 000, Fax. (09) 6132 0700, e-post: stadion.toimisto@eslu.fi

Svenska yrkesinstitutets kortkurser i Österbotten
Seminarium:
Bifrostskolan – en helhet för barn där lust och nyfikenhet väcks
Vasa, 6.10 kl. 8.30 – 16.00, 65€ (anmälan senast 4.9)
Temadag:
YoU – Yrke och utveckling, Gränser och aggressioner i barngruppen
Vasa, 23.9 kl. 9.00 – 15.00, 45€ (anmälan senast 1.9)
EQ för barn – tankesätt och aktiviteter
Vasa, 12.10 kl. 18.00 – 21.00, 45€ (anmälan senast 22.9)
Arrangemang av barnfest – skördefest för barn
Vasa, 13.9 kl. 9.00 – 13.00, 40€ (anmälan senast 25.8)
Våra möjligheter att stödja barns hälsa
Vasa, 1.11 kl. 18.00 – 21.00 (anmälan senast 11.10)
Musik, rytm och dans för funktionshindrade
Vasa, 30.9 kl. 9.00 – 14.00, 50€ (anmälan senast 15.9)
Kommunikation i ledarskapet
Vasa, 26.10 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 6.10)
Hygienpass och livsmedelshygien
Vasa, 70€ för kursen och 20€ för testet
12.9 och 14.9 kl. 18.00 – 21.00
10.10 och 12.10 kl. 17.00 – 20.00
6.11 och 7.11 kl. 18.00 – 21.00
20.9 kl. 17.00 – 20.00 (enbart test)
Anmälan senast två veckor innan kursstart
Dokumentation inom vård och omsorg
Pedersöre, 12.10 kl. 9.00 – 16.00, 75€ (anmälan senast 20.9)
Kristinestad, 2.11 kl. 9.00 – 16.00, 75€ (anmälan senast 13.10)

Sång och musik med barn – en inspirationskväll
Pedersöre, 8.11 kl. 18.00 – 21.00, 40€ (anmälan senast 20.10)
Hur kan vi hantera sorg och kris i verksamheten med barn
Pedersöre, 26.10 kl. 9.00 – 16.00, 70€ (anmälan senast 4.10)
Kristinestad, 11.10 kl. 9.00 – 16.00, 70€ (anmälan senast 22.9)
Leken i gymnastiksal och utomhus – en inspirationsdag
Pedersöre, 16.9 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 1.9)
Adoptivbarn i dagvård och skola
Pedersöre, 5.10 kl. 9.00 – 16.00, 75€ (anmälan senast 13.9)
Om muminmammor, snusmumrikar och lilla Myn i arbetsgemenskapen
Pedersöre, 23.11 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 1.11)
Konst och hantverk i barngruppen
Kristinestad, 11.11 kl. 9.00 – 15.30, 70€ (anmälan senast 27.10)
Rätt kost för barn
Pedersöre, 27.9, 4.10, 11.10 kl. 18.00 -21.00, 70€ (anmälan senast 13.9)
För anmälningar och mera information kontakta fortbildningssekreterare Anna-Lena
Majors, tfn (06) 324 2377, e-post: fortbildning@syi.fi Information finns också på
www.syi.fi/fortbildning

INTRESSEBEVAKNING FÖR EFTISLEDARE

JHL - Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena är ett nytt
fackförbund som bevakar löntagarnas intressen inom den offentliga sektorn.
Förbundet är en intressebevakningsorganisation, som organiserar offentligsektorns
anställda.
JHL bevakar löntagarnas intressen inom fyra huvudavtalsområden: kommunerna,
staten, privatsektorns välfärdstjänster och kyrkan. Förbundet har också svensk
information och material och många eftisledare som medlemmar!
Mera information på webbsidan www.jhl.fi

TIPS FÖR VERKSAMHETEN
Suunnittelen liikunta – Ny webbtjänst på www.nuorisuomi.fi

Ung i Finland, Nuori Suomi, har öppnat en ny webbportal ”suunnittelen liikuntaa” där
du kan planera en egen motionsstund eller -uppgift med barn, allt från korta pass till
hela dagar! Tyvärr finns materialet enbart på finska, men gå gärna in och titta och låt
dig inspireras! För tillfället finns det över 300 motionsuppgifter för barn i ålder 6-12 år
att välja på, till hösten utvecklas tjänsten att innehålla också motionsuppgifter för
dagisbarn.
Klicka på ”Suunnittelen liikuntaa” på www.nuorisuomi.fi

Övriga webbadresser där du hittar information och tips för bl.a. utomhusaktiviteter och
lekar är:
www.lekarkivet.se
www.skogsreflexen.net
www.komikerklubben.se

Månadens eftis

Sydkustens landskapsförbund har varje månad under läsåret
presenterat ett Månadens eftis på webbsidorna www.eftis.fi.
Förutom bildmaterial finns här eftilsedares och barnens
kommentarer och åsikter, beskrivning av verksamheten, m.m.
Vårens månadseftisar har varit följande:
April:
Björneftis i Närpes
Maj:
Svalbo eftis i Ekenäs
Den som är intresserad av att bli Månadens eftis under hösten
2006 kan ta kontakt med Monica Martens-Seppelin på Sydkusten, tfn 09-61821231,
e-post: monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

Eftisfilmer på Luckan

De populära eftisfilmerna visas även på hösten varje månad i Luckan i Helsingfors!
Eftisgrupper har möjlighet att välja bland flera filmer och de kan själva välja en lämplig
starttid (alltid mellan kl. 10-15) och boka en filmförevisning till något av följande datum:
12 & 13 sept
10 & 11 okt
14 & 15 nov
Dessutom har det utarbetats ett pedagogiskt material som stöd för ledarna. Materialet
innehåller information och tips på hur man kan jobba med barnen före och efter en film
och bearbeta det man sett och upplevt!
Kontakta Luckan för närmare information!
Luckan i Helsingfors, tfn (09) 618134510 info@luckan.fi www.luckan.fi

Mera om fågelinfluensa
På temasidor på Utbildningsstyrelsens webbtjänst www.utbildningsstyrelsen.fi
finns samlat viktiga länkar till olika myndigheters webbsidor med svar på frågor kring fågelinfluensa.

SKÖN SOMMAR!!

KONTAKTUPPGIFTER

Vi är med i utvecklingen av morgon- och eftermiddagsverksamheten vid Sydkustens landskapsförbund:

Carina Kekäle
Svenska yrkesinstitutet
carina.kekale@syi.fi
(06) 324 2358

Jenny Calenius
Cityfolkhögskolan
jenny.calenius@svefol.net
(09) 622 704 19

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

Anne Holländer
Kyrkans central för det svenska arbetet
anne.hollander@evl.fi
(09) 228 866 18

Gun Sandberg-Wallin
Helsingfors stads utbildningsverk
gun.sandberg-wallin@hel.fi
(09) 310 840 31

Eva-Lotta Backman-Winqvist
Centralidrottsförbundet/
Konditionsfrämjandet rf
eva-lotta@cif.fi
050 524 9624

Kim Österman
Finlands svenska ungdomsförbund
kim.osterman@fsu.fi
(09) 648 255
Helena Pulkkinen
Folkhälsan Mittnyland
helena.pulkkinen@folkhalsan.fi
(09) 315 5502
Marthaförbundet, M-Klubben
m-klubben@martha.fi
(09) 696 225 54

Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westeren@hemochskola.fi
(09) 565 7770
Sonja Hyvönen
Utbildningsstyrelsen
sonja.hyvonen@oph.fi
(09) 774 771 75

