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Eftis info - maj 2010
Nyhetsbrev för dig som jobbar inom morgonoch eftermiddagsverksamheten
Nu är skolåret slut och sommarn står för dörren! Det känns skönt
att ha hela sommarn framför sig och få tid för avkoppling och lata dagar!
I detta infobrev har vi igen samlat ihop plock av det som är på gång
just nu och i höst och jag hoppas alla hittar något intressant och
roligt att ta del av . På www.eftis.fi finns den allra senaste infon!
Jag önskar dig en riktigt skön och solig sommar!

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

NATIONELLA FRÅGOR
Nationell uppföljning av morgon- och eftermiddagsverksamheten
Utbildningsstyrelsen gjorde i början av år 2010 för tredje gången en
omfattande nationell uppföljning av kvaliteten inom morgon- och
eftermiddagsverksamhete. Syftet med uppföljningen är att skapa
enhetliga och högklassiga förfaranden och att utveckla verksamheten som
helhet. Uppföljningen genomförs årligen i någon form. Frågorna
besvarades denna gång av kommunernas koordinatorer och ledande
tjänstemän.
Uppföljningen av morgon- och eftermiddagsverksamheten, våren 2010, koordinatorernas svar
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppföljningen besvarades av 227 koordinatorer (71 % av kommunerna), ca 17 svenskspråkiga
koordinatorer
83 % (184 kommuner) av de som svarade meddelade att 100 % av sökanden får en plats i eftis.
Tre av fyra kommuner beviljar befrielser från avgifter eller sänkta avgifter. En tredjedel av
kommunerna har dock inga anvisningar för förfaringssätten då det gäller befrielser eller
sänkta avgifter.
Koordinatorerna talar mest om utmaningar i anslutning till frågor om ledarna och personalen.
Gruppstorleken, ekonomin, och elever i behov av särskilt stöd utmaningar som alla är överens om.
Lösningar på utmaningarna är tillräcklig personal och utbildning.
Utmaningar i de stora städerna: samarbetsnätverken, speciellt då det gäller
serviceproducenterna.
Utmaningar i små kommuner: antalet barn i verksamheten minskar,
kommunsammanslagningar, koordinatorerna har många olika uppgifter.

Uppföljningen av morgon- och eftermiddagsverksamheten, våren 2010, de ansvariga
tjänstemännens svar
•
•
•
•
•
•
•

158 ansvariga tjänstemän (58 %) deltog i uppföljningen.
9/10 kommuner har en egen budget för morgon- och eftermiddagsverksamheten.
En femtedel uppgav att de inte utvärderar morgon- och eftermiddagsverksamheten.
Behörigheten är god bland ledarna, endast vikarierna är obehöriga i större utsträckning.
Koordinatorerna har flera uppgifter utöver morgon- och eftermiddagsverksamheten.
Utmaning: ledarna och annan personal.
Utmaningar i framtiden: utöka och fördjupa samarbetet, ekonomin.

Utmaningar i verksamheten:
•
•
•
•

Kommunens ekonomiska resurser
Barnens och ungdomarnas välbefinnande
Varaktiga ledare i verksamheten och hur ledarna skall orka i sitt arbete
Samarbetet med hemmen och skolan

Läs mer om det nationella
utvecklingsnätverket på
www.apip.fi och www.eftis.fi

Utvecklingen av andelen elever i morgon- och eftermiddagsverksamheten
i Finland 2004-2008
år
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:

åk 1

åk 2

40,7 %
43,6 %
43,7 %
46,4 %
48,0 %

22,5 %
25,3 %
25,4 %
26,4 %
27,3 %

åk 3-9, elever i
spec.undervisn
7,9%
6,0%
4,9 %
5,1 %
4,7 %

sammanlagt
26,6 %
27,9 %
27,9 %
28,8 %
29,3 %

UTBILDNING OCH KURSER
Glädjeämnen och utmaningar i
kommunikation och samarbete
Torsdag 5.8.2010 på Seminarieskolan i Ekenäs
Fredag 6.8.2010 på Villa Lande i Kimito
Sydkusten ordnar nu för första gången det omtyckta och traditionella
pedagogseminarium också i Åboland och västra Nyland. Temat är favorit i repris från
seminarier i Helsingfors i mars: "Glädjeämnen och utmaningar i kommunikation och
samarbete" med Bodil Jönsson från Sverige. Vi får en bättre insikt i hur vi kan utveckla
konstruktiva dialoger i kontakten med föräldrar, barn och kolleger, om konsten att
kommunicera direkt och klart!
Bodil Jönsson är en mycket anlitad föreläsare i Sverige och har en lång erfarenhet av
arbete inom dagvården. Hennes föreläsningar är stand up-liknande föreställningar som
roar och stämmer till eftertanke. Innehållet är praktiskt, enkelt och konkret, direkt
omsättbart i praktiken och grundar sig på kända teorier när det gäller individers behov
och beteende i grupp.
Plats o tid:

5.8. kl 9-15.30. Seminarieskolan, Ladugårdsgatan 1 i Ekenäs
6.8. kl 9-15.30. Villa Lande, Engelsbyvägen 8 i Kimito
Pris:
25 €/person
Anmälning: Senast 18.6 via Sydkustens nya elektroniska anmälningsprogram
www.sydkusten.fi/anmalningar/ Här hittar du också hela programmet och mer info!
Information: Monica Martens-Seppelin, 09-61821231, monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

Kom med på temaförmiddag:

Skrotverkstad

för eftis- och klubbledare och andra intresserade
14.9.2010, kl 8.30-12.00
28.9.2010, kl 8.30-12.00
12.10.2010, kl 8.30-12.00
26.10.2010, kl 8.30-12.00

Helsingfors
Borgå
Raseborg
Pargas

Förvandla det gamla till något nytt med hjälp av ”skräp och skrot” som finns
runt omkring oss! Hållbar livsstil och återvinning är billigt, kreativt och roligt!
Inspireras och gör dina egna skrotskapelser och få idéer för ditt eget arbete
med barn!
Mera information om platser och anmälning sänds ut i augusti och fås av
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, tfn 09-61812131
Arrangörer: Sydkustens landskapsförbund, Ung Martha, Nylands Hantverk och
kommunerna

Finlands svenska idrott ordnar bl.a. dessa kortkurser ht 2010
Så tränar du grovmotorik med barn

Datum:
22.9.2010, kl 18-20
Plats:
Borgå, Kokonhallen
Pris:
30 €
Anmälning och info: Senast 17.9 till friluft@idrott.fi, Eva-Lotta Backman, 050-5249624
Program:
Se www.eftis.fi
Arrangör:
Finlands svenska idrott, www.idrott.fi

Inspirationsdag: Lek och rörelse höjer självkänslan

Datum:
2.10.2010, kl 10-16
Plats:
Pargas, Axxell
Pris:
80 €
Anmälning och info: Senast 17.9 till friluft@idrott.fi, Eva-Lotta Backman, 050-5249624
Program:
Se www.eftis.fi
Arrangör:
Finlands svenska idrott, www.idrott.fi

Yrkesakademins kortkurser i Österbotten
höstterminen 2010

September

Plats

Kurs

Tid

Pris

6.9 & 13.9

Korsnäs

Grundkurs i första hjälpen, Fhj1

8.00-15.00

90 €

8.9 & 15.9

Jakobstad

Grundkurs i första hjälpen, Fhj1

9.00-16.00

90 €

8.9. -22.9
13.9.
15.9.
15.9. -22.9
22.9.
22.9.
28.9 -vår 2011
29.9 & 13.10
30.9.
30.9 & 7.10.

Jakobstad
Närpes
Gamla Vasa
Jakobstad
Jakobstad
Närpes
Närpes
Gamla Vasa
Jakobstad
Jakobstad

Människan i kulturen, en kvinna i två kulturer
Repetitionskurs i första hjälpen
Ledare - att utvecklas som chef: Medarbetarskap
Människan i kulturen, utv. av mottagningssystemet
Människan i kulturen, utb.systemet i Ryssland
Utvecklingspsykologi
En väg till goda möten, Grundstenar till bemötande
Grundkurs i första hjälpen, Fhj1
En väg till goda möten, Grundstenar till bemötande
Självkänsla - för ditt inre välbefinnande

17.30-20.45
12.00-16.30
9.00-16.00
17.30-20.45
17.30-20.45
17.30-20.45
12.00-16.00
8.30-16.00
12.00-16.00
16.30-19.45

45 €
40 €
65 €
45 €
45 €
50 €
40 €
90 €
40 €
65 €

Oktober

Plats

Kurs

Tid

Pris

5.10 & 7.10.
8.10.
13.10.
13.10.
14.10 & 28.10
19.10 & 21.10
27.10.
27.10.

Korsnäs
Gamla Vasa
Närpes
Jakobstad
Jakobstad
Gamla Vasa
Gamla Vasa
Gamla Vasa

Hygienpass och livsmedelshygien (kurs + test)
Ledare - att utvecklas som chef: Strategi
Specialpedagogik
Sårvård
Social- och hälsovårdens säkerhetsutbildning
Hygienpass och livsmedelshygien
Hur integreras barn från främmande kultur i Finland
Ledare - att utvecklas som chef: Kommunikationsdag

17.00-20.00(21)
9.00-16.00
17.30-20.45
9.00-16.00
13.00-17.00
17.00-20.00(21)
18.00-21.00
9.00-16.00

100 €
65 €
50 €
65 €
90 €
100 €
45 €
65 €

November

Plats

Kurs

Tid

Pris

1.11 & 8.11
2.11 -vår 2011
2.11 & 4.11
4.11 -vår 2011

Korsnäs
Närpes
Jakobstad
Jakobstad

Grundkurs i första hjälpen, Fhj1
En väg till goda möten, Bemötande inom vården
Hygienpass och livsmedelshygien
En väg till goda möten, Bemötande inom vården

8.00-15.00
9.00-16.00
17.00-20.00(21)
9.00-16.00

90 €
65 €
100 €
65 €

10.11.
10.11.
16.11 & 18.11
23.11 & 25.11.
24.11.
30.11.

Gamla Vasa
Närpes
Gamla Vasa
Korsnäs
Gamla Vasa
Gamla Vasa

Ledare - att utvecklas som chef: Positivt ledarskap
Yrkesetik inom barnomsorgen
Hygienpass och livsmedelshygien
Hygienpass och livsmedelshygien (kurs + test)
Ledare - att utvecklas som chef: Att tolka ekonomin
Hygienpass, testtillfälle

9.00-16.00
17.30-20.45
17.00-20.00(21)
17.00-20.00(21)
9.00-16.00
18.00-19.00

65 €
50 €
100 €
100 €
65 €
35 €

December

Plats

Kurs

Tid

Pris

1.12.
2.12.
8.12.

Närpes
Korsnäs
Gamla Vasa

Lekens betydelse
Hygienpass, testtillfälle
Ledare - att utvecklas som chef: självcoaching

17.30-20.45
18.00-19.00
9.00-16.00

30 €
35 €
65 €

Mera information om Yrkesakademins kurser:
Studiesekreterare Johanna Lindholm
Kungsgårdsv. 30 A, 65380 VASA
tel +358 6 324 23 77
johanna.lindholm@yrkesakademin.fi
www.yrkesakademin.fi

VIDEO I KLASSEN
Video i klassen är en lärarfortbildning, men också en kurs för hela skolan. Under kursen gör skolklassen
eller eftisgruppen en egen dokumentärvideofilm tillsammans med sin lärare/ledare. Genom kursen får
lärare och elever lära sig kamera-, inspelnings- och redigeringsteknik. Vi lär oss att skapa berättelser så att
filmen blir intressant. Video i klassen riktar sig till ämneslärare och klasslärare som vill använda
videokameran i sin undervisning, också eftisledare är välkomna. Anmäl dig senast 28:e maj 2010!

Kursen består av fyra delar:

Fortbildningskursen består av 6 närstudiedagar på Axxell City/G18 i Helsingfors. Här får
läraren pröva på att filma och klippa en egen övningsfilm. Det blir föreläsningar, men vi
planerar också arbetet i klassen/gruppen. Följande kurs beräknas köra i gång i september
2009. Preliminära kursdatum: 9-10.9, 28-29.9, 1.11-2.11. Filmfestival 14-15.4 2011
Arbetet i klassen startar genast efter fortbildningskursen. Nu integreras video och
mediepedagogik i klassarbetet inom ett eller flera valfria ämnen. Med stöd av hemsidan och
kontakt med medieläraren, jobbar varje klass med sin egen dokumentärvideofilm.

Medielärarens besök ger läraren en unik chans att få hjälp av en professionell
mediearbetare i klassrummet. Besöken planeras tillsammans med läraren så att klassen får
den hjälp som behövs för att få filmen klar.
Filmfestivalen Som avslutning på Video i klassen ordnas en filmfestival där alla grupper kan visa
sina filmer och träffas för att diskutera filmprojekten. Nästa filmfestival ordnas 14-15.4.2011
Undervisningen är gratis. En avgift på ca 100 euro per skola/eftis uppbärs för lunch och kursmaterial.
Mer information om Video i klassen och anmälningsblankett finns på kurswebbplatsen
www.videotanken.fi

TIPS FÖR VERKSAMHETEN
Sinnrikt i matvärlden
- guide för klubbledaren
Hur rör sig mjölken i glaset? Hur skiljer sig doften av lingonsylt
från doften av lingon? Hur känns mörk choklad i munnen
jämfört med mjölkchoklad? Hur låter brödet när man tuggar på
det? Vilka bassmaker finns det i rågbröd?
Ta dina elever på en färd genom matens spännande värld med
boken Sinnrikt i matvärlden som guide. Låt eleverna se, lukta,
känna, lyssna, undersöka, prova och uttrycka sig själv.
Guiden bygger på Sapere-metoden och är avsedd för klubbledare, eftisledare och lärare som vill leda
sina elever genom matens värld med sinnenas hjälp och väcka barnens intresse för mångsidiga
matvanor. Guiden är också till nytta för föräldrar som vill hjälpa sina barn att äta mångsidigare.
Guiden har skickats till alla skolor i landet men finns också att ladda ner på www.klubbar.fi och
www.kerhokeskus.fi på både finska och svenska.

SOMMARGÅVA TILL DITT EFTIS!
Inspiration till rörelselekar och verksamhet med barnen!
Bollspel och spelanpassningar!
Med detta Eftis-info finns som sommargåva till alla eftisar
ett häfte om ”Bollspel och spelanpassningar” som
Koululiikuntaliitto har gett ut. Det är en del av det material
som utarbetats inom ramen för utvecklingen av
klubbverksamheten och materialet kan mycket väl
tillämpas även inom eftisverksamheten! Vi hoppas du har
nytt av dessa konkreta tips, idéer och modeller för att
uppmuntra barnen att röra på sig och ha roligt!

Den nya www.eftis.fi öppnades i mars 2010
Webbsidan eftis.fi har funnits i snart 10 år och har
nu fått ett nytt utseende. På webbsidan hittar du
också i fortsättningen aktuell information, kurser,
utbildning, lagar, styrdokument, länkar, artiklar
och tips för verksamheten.
Den förnyade webbsidan har haft ett glädjande
stort antal besökare sedan den lanserades i mars.
Läs bl.a. om Muminprojektet och annan fin
verksamhet på Degerby eftis i Ingå under "Eftis i
fokus" och i maj man kan också delta i en ny
gallup: Behövs sommareftis?
Resultaten av mars och april månads gallup på eftis.fi:
(resultaten ska man ta med en nypa salt men kan vara roligt att följa med)

Mars:
Hur ofta är ni ute på ert eftis?

April:
Hur många barn per ledare har ditt eftis?

95%
3%
0%
3%

29%
65%
6%

Varje dag
2-3 gg/vecka
1 gång/vecka
aldrig

Under 10 barn/ledare
10-20 barn/ledare
över 20 barn/ledare

Vi önskar alla
en riktigt skön
sommar!

Kontaktuppgifter
Vi är med i utvecklingen av morgon‐ och eftermiddagsverksamheten
vid Sydkustens landskapsförbund
Eva‐Lotta Backman‐Winqvist (ordf.)
Finlands svenska idrott
eva‐lotta@idrott.fi
(050) 524 9624

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

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

Finlands svenska ungdomsförbund

Gun Sandberg‐Wallin
Stiftelsen Sedmigradsky
gun.sandberg‐wallin@sedmigradsky.fi
(0500) 481025

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

www.fsu.fi
(09) 648 255
Ulla Sirén
Folkhälsan Syd Ab
ulla.siren@folkhalsan.fi
(09) 315 5502
Stina Forsberg
Marthaförbundet, Ung Martha
stina.forsberg@martha.fi
(09) 696 225 54
Anne Lindholm

Sonja Hyvönen
Utbildningsstyrelsen
sonja.hyvonen@oph.fi
(040) 348 7175

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

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

