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Eftis info - mars 2008
Nyhetsbrev för dig som jobbar inom morgonoch eftermiddagsverksamheten
Halva vårterminen har vi nu bakom oss och vi går mot ljusare tider! En
del av det som har hänt och händer under vårterminen 2008 har vi
samlat ihop i det här nyhetsbrevet som är det första för det här kalenderåret! Morgon- och eftermiddagsverksamheten fortsätter att växa
och utvecklas både nationellt och lokalt och det är mycket på gång
under hela våren.
Sydkusten stöder de svenskspråkiga eftisledarna och -arrangörerna i
arbetet med att utveckla och höja verksamhetens kvalitet. Vi jobbar
för att de väletablerade finlandssvenska eftisarna fortsätter verksamheten med sin egen karaktär som en högklassig fritidsverksamhet på
svenska.

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
eftermiddagsverksamhet
Utvärdering av morgon- och eftermiddagsverksamheten görs
i ca 150 kommuner våren 2008
Målet för morgon- och eftermiddagsverksamheten enligt lagen
om grundläggande utbildning är att ge barnen en trygg och
bekant plats där de kan vistas efter skoldagen och delta i
mångsidig och stimulerande verksamhet under ledning av en
vuxen.
Utbildningsstyrelsen gör en täckande utvärdering av kvaliteten i morgon- och
eftermiddagsverksamheten under våren 2008. Syftet är att skapa enhetliga och
högklassiga förfaranden och att utveckla verksamheten som helhet. Utvärderingen
kommer i fortsättningen att göras årligen. I årets utvärderingsrunda deltar närapå 150
kommuner. De kommunvisa resultaten skickas till kommunernas koordinatorer före
30.4.2008, så att de kan användas för att planera följande verksamhetsperiod.

För barnets bästa – stöd för morgon- och eftermiddagsverksamheten
Publikationen ”För barnets bästa” utkom på svenska och
har deltats ut på de regionala träffarna hösten 2007.
Publikationen kan laddas ner i sin helhet på www.eftis.fi och
www.apip.fi

Statsandelar 2008
Besluten angående statsandelarna till kommunerna för morgon- och
eftermiddagsverksamheten år 2008 gjordes vid årsskiftet. De finns också på nätet på
adressen:
http://vos.uta.fi/rap/vos/v08/v55yk6vnms08.html
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

Webbsidan www.apip.fi har förnyats
Den av Utbildningsstyrelsen upprätthållna webbsidan för morgon- och eftermiddagsverksamheten, www.apip.fi, har förnyats och öppnades 14 mars 2008!
På sidorna hittar du aktuell information både på nationell och på regional nivå. Alla 15
regionala nätverk kan nu informera om vad som händer i den egna regionen. På
svenska kommer den huvudsakliga informationen fortsättningsvis att finnas på
www.eftis.fi

2

Barnskyddslagen förnyad
Barnskyddslagen har förnyats och den nya lagen trädde i kraft 1.1.2008. Lagens syfte
är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig
utveckling samt till särskilt skydd.
Barnskyddslagen, nr 417/2007, finns i sin helhet på www.finlex.fi
Stakes har gett ut en handbok om tillämpningen av barnskyddslagen. Guiden redogör
för den förnyade barnskyddslagen och beskriver tillämpningen av lagen i praktiken.
Guiden finns på svenska och finska och kan beställas från Stakes för 26 euro.
Taskinen, Sirpa: Barnskyddslag (417/2007) , Tillämpningsguide
se www.stakes.fi under publikationer.

Utbildning och kurser
Förberedande utbildning för yrkesexamen för ledare i morgon- och
eftermiddagsverksamhet
Yrkesinstitutet Prakticum ordnar förberedande utbildning för ledare i morgon- och
eftermiddagsverksamhet i Nyland eller Östra nyland hösten 2008. Mera information fås
av fortbildningsplanerare Gun-Britt Backman, tfn. 0400-247 285, eller per e-post: gunbritt.backman@prakticum.fi

Barn behöver motion och lekar
5.4.2008 på Solvalla idrottsinstitut i Esbo
Rörelseglädje, lek, övningar och lektionsmodeller inom skola, eftis
och daghem. Hur kan man motivera barn att leken är viktig? Hur
skall man nå alla som vill vara med? och hur får man alla att ha
kul?
Dan Wiorek från GIH, Gymnastik och Idrottshögskolan i Sverige inspirerar dig till att få
barn att röra på sig! Mera information och anmälan: Eva-Lotta Backman Winqvist, tfn:
09-70102250, e-post: eva-lotta@idrott

Gymnastik ger pigga barn - Inspirationsdag för eftisledare
22 april 2008 i Jakobstad, kl. 8.30-11.30, Folkhälsanhuset Östanlid, Östanpåvägen 32
28 april 2008 i Åbo, kl. 8.30-11.30, Gillesgården, Auragatan 1
En praktisk förmiddag för att förnya idélagret, jumpa med ballonger, ärtpåsar, dukar,
fjädrar, tidningspapper, mm. Enkla och billiga saker som alla kan lära sig att ha roligt
med! Mera information och anmälan: Eva-Lotta Backman-Winqvist, 09-70102250, epost: eva-lotta@idrott
Arrangörer: Finlands svenska idrott, Sydkustens landskapsförbund och Folkhälsan

Skogsmullekurser
Kurser inom friluftsliv och skogsmulleverksamhet ordnas under våren 2008 av Finlands
svenska idrott på olika håll i Svenskfinland.
Se www.idrott.fi/skogsmulle/
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Kortkurser i Österbotten, våren 2008
Hygienpass och livsmedelshygien
Vasa, 10.4. kl. 17.00-20.00 och 14.4. kl. 17.00-21.00, test 29.4. kl. 17.00-18.00, förel. +
test 90€
(anmälan senast 27.3)
Vasa, 13.5. kl. 17.00-20.00 och 15.5. kl. 17.00-21.00, test 20.5. kl. 17.00-18.00, förel.+
test 90€
(anmälan senast 29.4)
Vasa, 12.6. kl. 17.00-18.00 (enbart testtillfälle) 30€ (anmälan senast 29.5)
Kristinestad, 10.5. kl.9.30-16.00, test 16.00-17.00, 90€ (anmälan senast 5.5.)

Thailändsk fotmassage
Vasa, 3.4. kl. 09.00-17.00, 70€ (anmälan senast 20.3.)

Inspirationskurs i dans med barn
Vasa, 17.4. kl. 13.00-16.00, 45€ (anmälan senast 27.3.)

Projekthantering
Vasa, 24.4. kl. 9.00-16.00, 65€ (anmälan senast 10.4.)
Pedersöre 10.4. kl. 9.00-16.00, 65€ (anmälan senast 27.3.)

Ledningssystem – ett instrument i utvecklingen av verksamheten
Vasa, 15.5. kl. 9.00-16.00, 65€ (anmälan senast 2.5.)
Pedersöre 14.5. kl. 9.00-16.00, 65€ (anmälan senast 2.5.)

Hur upptäcka och hantera sexuella övergrepp bland barn
Vasa, hösten 2008, 100€, samt vissa kostnader för studiebesök till Sverige (anmälan
senast 16.5)

Barn och ungas psykiska ohälsa
Kristinestad, 5.4. kl. 9.00-16.00, 65€ (anmälan senast 20.3.)

Repetitionskurs i första hjälpen
Kristinestad, 24.4. kl. 12.00-16.00, 20€ (anmälan senast 10.4.)

Rörelseglädje – Idrottsglädje
Närpes, 23.4. och 7.5. kl. 17.30-21.00, 65€ (anmälan senast 9.4.)

Grundkurs i första hjälpen, Fhj 1
Kristinestad 8.4., 10.4. och 17.4. kl. 16.30-21.15, 65€ (anmälan senast 2.4.)

Bilden som verktyg i vårdarbetet
Pedersöre, 3.4. och 17.4. kl. 13.00-16.00, 65€ (anmälan senast 14.3.)
Anmälningar och information: Vasa/Pedersöre/Närpes:
Till fortbildningssekreterare Linda Backlund tfn 324 2377/ fortbildning@syi.fi
Anmälningar och information: Kristinestad:
Till fortbildningsplanerare Harriet Harf tfn 221 2574 / harriet.harf@syi.fi
Information om samtliga kurser finns på http://www.syi.fi/fortbildning/kortkurser.asp
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BERÄTTARFESTIVALEN TUSEN OCH ETT ORD
4-5 APRIL 2008 på Sandels
Berättarfestivalen- Tusen och ett ord öppnar sina dörrar för första
gången. Sandels i Helsingfors kommer under två dagar att förvandlas
till en magisk värld fylld av berättande och ordkonst! Välkommen du
ung som gammal att stiga in och ta del av sagolika berättelser,
inspirerande
föreläsningar,
rappande
ungdomar,
knasiga
ordkonsthörnor, verkstäder, berättarcafé, realityteater, kända och
okända berättare, fantastiska upplevelser och mycket mer!
På fredag välkomnar vi skolklasser och eftisgrupper med lärare och
ledare samt alla som jobbar med barn. På fredag
eftermiddag/kväll välkomnar vi ungdomar och unga vuxna och på
lördag barnfamiljer, vuxna och seniorer!
Info och anmälning:
Alla program är gratis! Till verkstäderna och föreläsningarna på fredag skall man anmäla sig till i
förväg, till tusenochettord@sydkusten.fi!
Anmälningar till föreläsningar och verkstäder sker under tiden 1-26.3.2008
Programmet finns i sin helhet på www.sydkusten.fi/tusenochettord
Arrangörer: Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors stads kulturcentral, Helsingfors stads
ungdomscentral, Kultur- och musikskolan Sandels

SPERES, finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum ordnar följande
kurser i april
Se www.speres.fi för mera information samt program
1.4.2008, Karleby
Tema
språkstörning – barn med dysfasi
Tid:
tisdagen den 1 april 2008 kl. 9.00–16.00
Plats:
Villa Elba, Sandstrandsvägen 16, Karleby
Målgrupp:
lärare, skolpersonal, eftisledare och andra intresserade
Deltagaravgift:: 75 euro, inkl traktering och föreläsningsmaterial
Anmälning
senast den 26 mars till anmalningar@larum.fi eller tfn (06) 319 56 59
Uppge ev. specialdiet samt faktureringsadress vid anmälningen.
Arr: Lärum/SPERES – Specialpedagogiskt resurscenter i
Svenskfinland
1.4.2008, Helsingfors
Tema
språkstörning – elever med specifika språkliga svårigheter
Tid:
tisdagen den 1 april 2008 kl. 12.00–16.00
Plats:
Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors
Målgrupp:
Lärare och övrig skolpersonal, eftisledare samt andra intresserade
Deltagaravgift: 50 euro (kaffe & semla ingår)
Anmälning
senast den 25 mars till anmalningar@larum.fi eller tfn (06) 319 56 59
Arr: Lärum/SPERES – Specialpedagogiskt resurscenter i Svenskfinland

22.4.2008, Helsingfors
När barn far illa
Tid:
tisdagen den 22 april 2008 kl. 13.00–16.00
Plats:
Restaurang Pääposti/Auditoriet, Mannerheimplatsen 1 B, Helsingfors
(ingång via Postgränd, C-trappan)
Målgrupp:
Personal inom dagvård,eftis och skola, föräldrar och andra
intresserade
Föreläsare:
Annlis Söderholm, barnläkare
Deltagaravgift: 50 euro (kaffe/te ingår)
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Anmälningar

Arrangör:

senast den 14 april 2008. anmalningar@larum.fi, (06) 319 56 59
eller Heidi Lindqvist, heidi.lindqvist(a)larum.fi,
(09) 43 42 36 19, 040 500 19 08
Lärum/SPERES – Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum

Tips för verksamheten
Länsstyrelserna har lediganslagit bidrag att sökas för klubbverksamhet för
barn i åk 3-9.
Bidrag kan beviljas verksamhetsproducenter, t.ex. registrerade föreningar och andra
sammanslutningar samt kommuner och församlingar. Lokala eller regionala samprojekt
rekommenderas.
Stödjandet av eftermiddagsverksamhet för barn och unga är ett prioriterat område inom
ungdomsarbetet. Syftet med stödet är att förebygga utslagning genom att erbjuda de
unga möjligheter till hobbyverksamhet efter skoldagen som ett alternativ till sysslolösa,
ensamma eftermiddagar och icke-önskvärda aktiviteter. Genom att stödja
hobbyverksamheten också på små orter försöker man skapa lika möjligheter för alla
ungdomar att delta och därigenom öka den regionala jämlikheten.
Ansökan skall vara inne senast 28 mars 2008.
Se www.laaninhallitus.fi och gå in på ditt eget län under bildningsavdelningen,
ungdomsväsendets sidor
Ytterliga information ges av Mari Puhakka, tfn 071 873 2253, (Södra Finlands län) och
Erik Häggman, tfn 0718 74 2772, 0400 158 844 (Västra Finlands län) e-post:
förnamn.efternamn@laaninhallitus.fi

Ta en titt i Luckans shop då du nästa gång besöker Luckan! Shopen erbjuder ett brett
sortiment av bl.a. böcker, musik, hörböcker, pedagogiska och utvecklande spel för barn
med fokus på språkstimulans. Du kan även köpa biljetter till alla svenska
kulturevenemang i regionen. Hjärtligt välkomna!
www.luckan.fi

Eftisfilmer
Luckan i Helsingfors ordnar gratis filmvisningar för eftisgrupper två gånger per månad
hela våren. Boka in din eftisgrupp via Luckans webbsida eller per telefon!
www.luckan.fi/eftisfilmer
Tfn 0207-738400
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Nytt material från Förbundet Hem och skola:
Att möta föräldrar
för lärare och annan skolpersonal samt eftisledare om hur man
kan bli bättre på att möta föräldrar
Läxor och inlärning
om hur man som förälder eller annan vuxen kan stöda barn vid
läxläsning
Gå in på www.hemochskola.fi/material där materialen finns i elektronisk form eller
beställ materialet via förbundet, tfn Tfn (09) 5657 770, e-post:
hemochskola@hemochskola.fi

Svenska spel
Nu kan inhemska svenskspråkiga TACTIC-spel beställas från www.pelitalo.fi
Leverans inom några dagar från beställningen.
Mera information hittar du från hemsidan
www.tactic.net/Svenska.html
www.tactic.net
www.nelostuote.fi

Svensk skola utkommer som katalog!
Sydkustens landskapsförbund upprätthåller webbplatsen
www.svenkskskola.fi, där det finns kontaktuppgifter till alla svenska
daghem, eftisar, skolor och musikläroanstalter I Finland. Webbplatsen har
uppdaterats under vintern och kommer att tryckas som katalog i april 2008.
Katalogen sänds ut till alla som finns med i den och den kan också
beställas från Sydkusten. Tfn. 09-61821220 eller e-post
michelle.mattfolk@sydkusten.fi

Månadens eftis
Månadens eftisar under våren 2008 är följande:
Mars Övermalax eftis i Malax
April Vendlaeftis i Nurmijärvi
Maj
Rödskogs eftis i Esbo
Läs om deras verksamhet på www.eftis.fi
Vill ni bli månadens eftis under hösten 2008? Kontakta Monica Martens-Seppelin på
Sydkustens landskapsförbund och anmäl ert intresse!
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Trevlig vår!

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

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

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

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

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

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 25
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