E F T I S
www.eftis.fi

Eftis info - maj 2007
Nyhetsbrev för dig som jobbar inom morgonoch eftermiddagsverksamheten
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.
Följande eftis info utkommer i september 2007
En riktigt skön sommar till er alla!

monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
(09) 618 212 31
Sydkustens landskapsförbund rf
Georgsgatan 29 A 3
00100 Helsingfors
helsingfors@sydkusten.fi

www.sydkusten.fi

Det nationella utvecklingsnätverket för morgon- och
eftermiddagsverksamheten
Riksomfattande ansökningsblanketter nu på svenska!!
Utbildningsstyrelsens utvecklingsnätverk för morgon- och
eftermiddagsverksamheten har utarbetat gemensamma riksomfattande
ansökningsblanketter som utkom på finska i januari och finns nu också på svenska.
Blanketterna ger kommunerna och serviceproducenterna gemensamma verktyg
och förenhetligar verksamheten. Blanketterna samt anvisningar finns på edu.fi på
adressenwww.edu.fi/svenska -> morgon- och eftermiddagsverksamhet. Det är
viktigt att läsa igenom anvisningarna noggrant! Om ni hittar fel eller brister i
blanketterna så hoppas vi att ni ger feedback.
Modeller för utvärdering
Modeller för utvärdering av morgon- och eftermiddagsverksamheten har utarbetats
och piloteras endast på finska i kommunerna i Nyland, Östra Nyland och Kainuu
under år 2007. Målet är att utvärderingsmodellen tas i bruk i hela landet och på
båda språken år 2008-2009.
Pärm för eftisledare
En stomme för en pärm som innehåller grunddokument om
morgon- och eftermiddagsverksamheten och det egna eftiset har
utarbetats av Kymmenedalens och södra Karelens nätverk.
Pärmen är avsedd att användas i eftisledarens arbete som ett stöd
och arbetsredskap och tanken är att det skall finnas en pärm på
varje eftis. Pärmen består av olika huvudrubriker och delar som
varje enskild kommun, producent och enskilt eftis själva kan fylla
på med egna dokument. Pärmen innehåller bl.a. följande uppgifter:
Kontaktuppgifter och viktiga telefonnummer, krisplan, kommunens
och eftisets verksamhetsplan, läsårs-, vecko- och dagsplan,
försäkringar, arbetsmarknadsfrågor, lagen och grunderna för
morgon- och eftermiddagsverksamheten, mm.
Pärmen är nu publicerad på finska och översätts under sommaren
till svenska. Pärmen kan tas i bruk fr.o.m. hösten 2007.

Statsandelar
Antalet timmar som berättigar kommunerna till statsandelarna för morgon- och
eftermiddagsverksamheten ökar fr.o.m. 1.1.2007 från 570 h till 760 h per år.
Målsättningen med den ökade andelen är att sänka månadsavgifterna, öka antalet
barn i verksamheten och möjliggöra stabilare och bättre arbetsförhållanden för
ledarna.
Besluten angående statsandelarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten
gjordes strax före julen. De finns också på nätet på adressen:
http://vos.uta.fi/rap/vos/v07/v55yk6vnms07.html
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Undervisningsministeriets alla finansieringsbeslut hittar du på sidan
http://vos.uta.fi/rap/
Mera information ger Utbildningsstyrelsen
tel: (09) 7747 7090 e-post: laskentapalvelut@oph.fi

Nätverksträffar för kommunernas och serviceproducenternas ansvarspersoner
och koordinatorer inom morgon- och eftermiddagsverksamheten
Sydkustens landskapsförbund och Utbildningsstyrelsen ordnade inom ramen för det
svenskspråkiga utvecklingsnätverket träffar för kommunernas ansvarspersoner,
eftiskoordinatorer och producenternas ansvarspersoner i maj 2007 enligt följande:
14 maj, kl 12-15 i Vasa, Svenska Yrkesinstitutet, Kungsgårdsvägen 30 A
15 maj, kl 13-16 i Åbo, Gillesgården, Auragatan 1 G, Loftet
22 maj, kl 13-16 i H:fors, Sydkustens landskapsförbund, Georgsg. 29 A 3
På dessa träffar behandlades bl.a. följande ämnen:
- Nationella blanketter för morgon- och eftermiddagsverksamheten (
- Utvärderingsmodeller för morgon- och eftermiddagsverksamheten
- Pärm för eftisledare
- Publikationen ”Lapsen Parhaaksi- tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätomintaan
- Finansiering och statistik
- Tyngdpunktsområden och målsättningar för år 2007-2008
- Utbildning och kurser
- Övrigt aktuellt inom området

Utbildning och kurser

- Förberedande utbildning för ledare inom morgon och
eftermiddagsverksamhet
Svenska yrkesinstitutet ordnar i Vasa och Pedersöre en examensförberedande
utbildning som påbörjades hösten 2005 och avslutas 2007. En ny utbildning startar i
oktober 2007 i Vasa!
Utbildningen består av följande delar:
Obligatoriska delar:
1. Utgångspunkter för arbetet som ledare
2. Att stödja barnets utveckling, välbefinnande och hälsa
3. Att leda verksamheten
4. Samarbete och yrkesmässig växelverkan
Valfri del:
5. Företagsamhet
Den examensförberedande utbildningen pågår under två år, oktober 2007 –
september 2009. Studierna sker i huvudsak kvällstid och lördagar samt någon
vardag (kl. 9-16). Tidpunkt och platser för närstudietillfällena planerar gruppen
gemensamt vid utbildningsstarten. Den förberedande utbildningen stärker den
studerandes kunnande inför de fristående yrkesproven. I totalantalet 40 sv ingår ca.
20 sv inlärning i arbete ifall att arbetserfarenhet på området saknas. De teoretiska
studierna är planerade som flerformsstudier så att några träffar per månad är
närstudier och återstående del utgörs av distansstudier samt inlärning i arbete på
eftis.
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Ansökan till den förberedande utbildningen sker direkt till skolan på särskild
blankett. Blankett kan beställas per telefon av fortbildningssekreterare Anna-Lena
Majors, tfn (06) 324 2377 / fortbildning@syi.fi eller hämtas från Internet :
http://www.syi.fi/fortbildning Blanketten sänds till: Svenska yrkesinstitutet,
Fortbildning och utvecklingstjänster, Kungsgårdsvägen 30A, 65380 VASA. Sista
inlämningsdagen är 21.5.2007
Förfrågningar:
Carina Kekäle, utbildningsansvarig, tfn (06) 324 2372, 050-407 0054 /
carina.kekale@syi.fi
Information och anmälning: Anmäl dig senast 21 maj 2007 till
e-post: carina.kekale@syi.fi, http://fortbildning.syi.fi
Yrkesinstitutet Sydväst i Ekenäs inleder en förberedande utbildning för
yrkesexamen för ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever.
Utbildningen förverkligas i flerform och inleddes i april 2007. Den beräknas vara
slutförd i februari 2009. Ytterligare information ger lektor Caritha Sjöberg, tfn 019222 7581 eller caritha.sjoberg@sydvast.fi . Se också www.yi.sydvast.fi

Svenska yrkesinstitutets kortkurser i Österbotten hösten 2007
Temadag:
YoU – Yrke och utveckling, Hur trygga barnets emotionella utveckling?
Pedersöre, 10.11 kl. 10.00 – 16.30, 65€ (anmälan senast 24.10)
Taktil stimulering – en medveten och strukturerad beröring av huden
Pedersöre, start 6.8 kl. 9.00 – 16.00, 560€ (anmälan senast 18.6)
Tecken som stöd för kommunikation, 1sv
Vasa, start 6.9 kl. 16.30 – 19.45 (5 kvällar), 70€ (anmälan senast 24.8)
Att upptäcka, hantera och förebygga utmattning och utbrändhet
Vasa, 6.9 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 23.8)
Luffarslöjd med barn
Vasa, 8.9 kl. 9.00 – 16.00, 70€ (anmälan senast 24.8)
Plikten att tala eller rätten att tala? – vad gör vi när vi ser att någon far illa?
Vasa, 20.9 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 31.8)
När livet gör oss illa
Vasa, 28.9 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 3.9)
Gitarrkurs för ledare av barngupper
Pedersöre, startar under hösten 2007, 65€ (anmälan senast 21.9)
Musik, sång och lek med barn
Pedersöre, 2.10 kl. 18.00 – 21.00, 40€ (anmälan senast 14.9)
Att möta människor i samtal och konfliktsituationer
Vasa 4.10 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 21.9)
Klart man vill vara chef
Vasa, 11.10 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 27.9)
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Barn med olika kulturer
Kristinestad, 27.10 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 12.10)
Motiverat ledande – arbetsglädje och framgång
Vasa, 4.12 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 16.11)
Att leda – Utbildning och träning i ledarskap
Vasa, 8.11 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 24.10)
Kraftfulla grepp mot kränkande beteende
Vasa, 7.11 kl. 9.00 – 16.00, 70€ (anmälan senast 12.10)
Aktiviteter som stöder barns självkänsla
Vasa, 11.11 kl. 9.00 – 15.00, 65€ (anmälan senast 26.10)
Rörelseglädje – Idrottsglädje
Pedersöre, 27.11 kl. 17.30 – 21.00, 45€ (anmälan senast 13.11)
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

EFTISPLANTAN
- Eftermiddagverksamheten som en språkligt stimulerande miljö för barnen
Tidpunkt Måndagen den 4.6.2007 kl. 9.30-16
Plats: Skolgatan 9, Hangö sommaruni
Målgrupp Personer som arbetar inom morgon- och eftermiddagsverksamheten och
andra intresserade
Kursledare: Barnträdgårdslärare Johanna Sallinen och PM Jennie StolzmannFrankenhaeuser
Innehåll: Dagen belyser eftermiddagsverksamheten ur ett språkligt perspektiv.
Kursen ger konkreta verktyg att jobba språkstimulerande med barn på ”eftis”. Som
teoretisk bakgrund för dagen presenterar vi barnets språkliga utveckling i åldern 79. Kursen förenar teori och praktik och engagerar deltagarna med diskussioner och
aktiviteter.
Kursavgift: 20 €
Anmälan: tfn (019) 2203 255 eller www.hangosommaruni.fi

FORTBILDNINGSCENTRALEN
VID ÅBO AKADEMI

Att fungera tillsammans, (4 sp)
Åbo Akademi ordnar en fortbildning för eftisledare, Att fungera tillsammans, för
personal inom grundläggande utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamheten (lärare, eftisledare, assistenter). Kursplatsen är Åbo och den är
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kostnadsfri tack vare finansiering från Utbildningsstyrelsen.
Kursens målsättning är att ge deltagarna verktyg att bygga vidare på i det
fortlöpande samarbetet mellan skolan och hemmen i elevvårdsfrågor. Att känna
igen, hantera och arbeta med speciella behov och problemsituationer som kan
uppstå i vardagen.
Kursstart: september 2007 - våren 2008
Anmälan och förfrågan: senast 31.8.2007 till planerare Christina Teirfolk,
Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa tfn (06) 3247 243 eller (050)
4089139, fax (06) 3247 112 eller e-post christina.teirfolk@abo.fi.

Tips för verksamheten
”Min värld blir din- med tre färger” NU i Åboland!!

Konstprojektet "Min värld blir din - med tre färger", som under hösten pågick på fem
eftisar i huvudstadsregionen, har nu startat i Åboland.

Projektet Konst och hälsa har tagit initiativet till detta barnkonstprojekt. Det utgår
från att åldringar och barn nuförtiden träffas allt mer sällan fast de skulle ha så
mycket att ge varandra. Professionella bildkonstnärer kommer under våren 2007 att
måla tillsammans med eftisbarn i åboland – med riktiga konstnärsmaterial och med
konstnärliga ambitioner. Ca 30-40 st av de producerade målningarna ramas in och
ställs ut på galleri Nefret i Åbo i augusti-september. De erbjuds till försäljning åt
personer, företag och institutioner som vill donera en målning till institutioner och
vårdavdelningar där äldre lever och bor. Med en barntavla kan vi lysa upp de äldres
tillvaro och samtidigt ge nya eftisbarn en möjlighet till konstfostran. Målningarna blir
en gåva, inte bara från donatorn, utan också från barnen till de äldre. Barnen har
inspirerats av sagor, sånger och av sin egen verklighet, men också av
konstnärernas måleri. Så har det uppstått många färgsprakande och vackra
målningar.

Konstnärer och eftisar:
Kristina Isaksson - 23 barn i Åbo svenska församlings eftis vid Cygnaesusskolan
Veronica Ringbom - 46 barn i Folkhälsans eftis vid Sirkalaskolan i Åbo
Sussi Henriksson - 20 barn i Folkhälsans eftis i Pargas
Ann Sundholm - 15 barn i eftis i Dalsbruk
Pia Rousku Hellgren - 8 barn i Folkhälsans eftis i Korpo
Annika Dahlsten - 18 barn i Kimito kommuns eftis
Utställningskurator: Riggert Munsterhjelm
Arrangör: Konst och Hälsa projektet, Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund
Finansiering: Folkhälsan och Svenska Kulturfonden.
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Målningarna väljs ut och ramas in under sommaren och kommer fr.o.m. mitten av
augusti 2007 att finnas till påseende på www.folkhalsan.fi/barnkonst och
www.eftis.fi där du också kan läsa mer om projektet.

Månadens eftis
Vill ni bli månadens eftis under hösten 2007? Kontakta Monica Martens-Seppelin på
Sydkustens landskapsförbund och anmäl ert intresse!
Månadens eftis i maj 2007 är Salpar eftis i Sibbo. Det presenteras på www.eftis.fi

Tips på Webbsidor
Veckans lek presenteras på
http://www.errarp.skola.engelholm.se/spec_ped/veckans_lek.htm
Lekar finns också på kalasguiden.se:
http://www.kalasguiden.se/lekar/

webbsidan www.svenskskola.fi förnyad
Sydkustens
landskapsförbunds
upprätthåller
webbplatsen
www.svenskskola.fi, där det finns kontaktuppgifter till alla svenska
daghem, förskolor, skolor, eftisar och musikläroanstalter i Finland.
Webbplatsen har nu förnyats både gällande utseende och innehåll. Den
nya webbsidan är nu användarvänligare och innehåller mera information
och fler sökmöjligheter än tidigare. Den har också kompletterats med
kontaktuppgifter till alla andra stadiets läroanstalter. I samarbete med
Eniro har dessutom en karttjänst kopplats till webbtjänsten. Den tryckta
katalogen från år 2006 kan beställas kostnadsfritt från Sydkustens
landskapsförbund, 09-618 21231 eller sydkusten@sydkusten.fi
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Kontaktuppgifter
Vi är med i utvecklingen av eftisverksamheten vid Sydkustens
landskapsförbund:

Ann-Mari Holländer
Kyrkans central för det svenska arbetet
ann-marie.hollander@evl.fi
(09) 2288 6618

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

Jenny Calenius
Cityfolkhögskolan
jenny.calenius@svefol.net
(09) 6227 0419

Gun Sandberg-Wallin
Helsingfors stads utbildningsverk
gun.sandberg-wallin@hel.fi
(09) 310 84031

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

Kim Österman
Finlands svenska ungdomsförbund
Kim.osterman@fsu.fi
(09) 648 255

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

Helena Pulkkinen
Folkhälsan Mittnyland
Helena.pulkkinen@folkhalsan.fi
(09) 315 5502

Sonja Hyvönen
Utbildningsstyrelsen
sonja.hyvonen@oph.fi
(09) 7747 7175

Frida Pihlajaniemi
Marthaförbundet, M-Klubbarna
frida.pihlajaniemi@martha.fi
(09) 6962 255

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