E F T I S
www.eftis.fi

Eftis info - november 2008
Nyhetsbrev för dig som jobbar inom morgonoch eftermiddagsverksamheten
Snart är höstterminen slut och julen står för dörren! Den varma
hösten har varit lång och mörk men snart går vi mot ljusare tider igen.
I detta infobrev har vi igen samlat ihop plock av det som är på gång
och jag hoppas alla hittar något intressant och roligt att ta del av. På
www.eftis.fi finns den allra färskaste informationen!
Jag önskar dig en riktigt god fortsättning på hösten och en fin
adventstid!

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
Morgon‐ och eftermiddagsverksamhetens kvalitet utvärderas hösten 2008

Undervisningsminister Sari Sarkomaa har kallat ledande sakkunnig Esa
Siivonen från Mannerheims barnskyddsförbund att utreda morgon‐ och
eftermiddagsverksamheten. Utredningsmannens uppgift är att utvärdera
hur lagstiftningen fungerar, verksamhetens kvalitet och utgående från
utredningens resultat lägga fram förslag på hur verksamheten kan
utvecklas.

‐ Målet är att på basis av utredningen utveckla morgon‐ och eftermiddagsverksamheten så
att den ännu bättre motsvarar barnens och familjernas behov, säger Sarkomaa
‐ Alla små skolbarn måste ha möjlighet till en plats inom en kvalitativ morgon‐ och
eftermiddagsverksamhet. Morgon‐ och eftermiddagsverksamheten är en av de mest
eftertraktade och uppskattade serviceformer för små skolbarn och den ordnas i 96,5% av
fasta Finlands kommuner, säger Sarkomaa
‐ De tidigare utvärderingarna har visat att morgon‐ och eftermiddagsverksamheten mår
relativt bra, men det finns också saker som borde förbättras. Utvecklingsmålen är t.ex.
handledning av barn med särskilda behov, förbättring av samarbetet med skola och
dagvård och tryggande av ledarnas yrkesbehörighet, påminner Sarkomaa.
Målet för utredningen som nu sätts igång är enligt regeringsprogrammet att utvärdera hur
lagstiftningen fungerar och verksamhetens kvalitet. Målet är att utreda varför
verksamhetens omfattning inte uppnår de mål som tidigare ställdes. Dessutom utreds hur
bidragssystemet, upphandlingsförfarandet och avtalens tidsbundenhet påverkar tredje
sektorns möjlighet att anordna verksamheten och vilka åtgärder som skulle förbättra
tredje sektorns möjligheter att anordna verksamheten. Utredningen skall ges till
Undervisningsministeriet före 31.12.2008.

Utvärderingen av morgon‐ och eftermiddagsverksamheten i kommunerna
våren 2009
Utbildningsstyrelsen gör den årliga täckande utvärderingen av kvaliteten i morgon‐ och
eftermiddagsverksamheten under våren 2009. Syftet är att skapa enhetliga och högklassiga
förfaranden och att utveckla verksamheten som helhet. Kommunerna ska före årsskiftet
meddela om de deltar i utvärderingen som görs på nätet i januari‐februari 2009 och
besvaras av vårdnadshavare, ledare och koordinatorer inom verksamheten. Utvärderingen
görs januari‐februari 2009, före sportlovet. År 2008 deltog närapå 150 kommuner i
utvärderingen. De kommunvisa resultaten skickas till kommunernas koordinatorer före
30.4.2009, så att de kan användas för att planera följande verksamhetsperiod.
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www.apip.fi
Webbsida för de regionala utvecklingsnätverken
inom morgon- och eftermiddagsverksamhet

www.edu.fi
Utbildningsstyrelsens webbsida

Tips för verksamheten
Fira Barnens rättigheters dag den 20 november
Den internationella barndagen hör samman med FN:s konvention om barnens rättigheter
från den 20 november 1989. Redan 1953 uppmuntrade FN alla stater att skapa en barndag.
Nästa år är det 20‐års jubileumsår för konventionen!
Varje land beslutar själv när dagen firas. I Finland firas barnens rättigheters dag den 20
november. På denna dag är det tänkt att alla delar av samhället ska fokusera på barnets
behov och rättigheter.

Olika organisationer har gjort mycket material som kan användas i skolor och på eftisar.
T.ex. Unicef har en mängd fina material (broschyrer, handböcker, filmer, berättelser, mm)
som kan beställas gratis. Bl.a. broschyren ”Mina rättigheter” kan man t.ex. beställa åt varje
barn på eftis och som kan vara grund för diskussioner och program den 20 november, eller
vilken dag som helst!

www.unicef.fi/laromaterial

Utomhuskonferensen
För mera info se

MITT I NATUREN 17-19.9.2009 i Esbo

www.mittinaturen.fi
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Nystart för skolans klubbverksamhet!
Utbildningsstyrelsen har i höst delat ut 5,9 miljoner euro för att få igång
klubbverksamhet i skolorna i Finland. Totalt 306 bidrag (286 kommuner) har
beviljats anslag för klubbar, varav ca 25 är svensk‐ eller tvåspråkiga.
Målsättningen är att erbjuda varje elev i grundskolan möjlighet att delta i
mångsidig, kostnadsfri klubbverksamhet efter skoldagen. Sydkustens
landskapsförbund kommer i fortsättningen att utveckla klubbverksamheten
parallellt
med morgon‐ och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland.
Sydkusten och Förbundet Hem och Skola ordnar i samarbete
med Utbildningsstyrelsen utbildningsdagar på svenska på tre
orter i november‐december 2008.
•
•
•

26.11 i Åbo på Gillesgården
28.11 i Vasa på Loftet
1.12 i Helsingfors på Luckan, Verandan

Utbildningen kommer att ge deltagarna matnyttig information om
klubbverksamhet och tips och idéer.
Dagen är avgiftsfri och pågår kl. 9.30‐16.00
Mera information, program och anmälning via
www.klubbar.fi
eller Monica Martens‐Seppelin,
monica.martens‐seppelin@sydkusten.fi, 09‐61821231

EFTISFILMER hösten 2008
Luckan, Sydkustens landskapsförbund och Helsingfors stads kulturcentral erbjuder
eftisklasser på avgiftsfria filmvisningar två heldagar per månad på Luckan och Rastis i
Helsingfors. Eftisledaren kan boka en dag och en tid, samt välja bland vårt aktuella utbud
av sju olika spännande och lärorika filmer. I samband med visningen ger vi ut en
inspirations‐ och övningsfolder som eftisgruppen tillsammans kan arbeta med efter att ni
sett filmen. (se bifogade broschyr över datum, platser och filmer, broschyren sänd till
huvudstadsregionen)
Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors, Telefon 0207‐738400, e‐post: info@luckan.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. Många fina julklappstips som inte finns i andra butiker!
Du kan även köpa biljetter till alla svenska kulturevenemang i regionen.
Hjärtligt välkomna!
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Utbildning och kurser
Eftisledaren –
Personlig utveckling genom samarbete och växelverkan
Eftisledaren har en viktig och central roll i barns vardag. Samarbete, goda relationer,
bättre förståelse för elevernas, skolans, föräldrarnas behov och begränsningar ökar
motivationen och välmående i arbetet. Det möjliggör även en utveckling av
eftisverksamheten som en trygg och pålitlig plattform för både elever, föräldrar och
personalen på eftis och skolan.
Under programmet varvas föreläsningar, olika övningar, aktiverande metoder, kreativa
verktyg och metoder, reflektioner individuellt och i smågrupper.
Programmets innehåll:
Modul 1:
Modul 2:
Modul 3:

9 ‐ 10.12.2008 Samarbete med skolan, lärare, annan skolpersonal,
föräldrar
I januari 2009 Yrkesmässig växelverkan – kommunikation,
professionella samtal, att lyssna
I februari 2009 Att känna sig själv, att förstå andra personprofiler
Tiderna för modulerna 2 och 3 – enligt överenskommelse med
deltagarna.

Utbildare:
Plats:
Pris:

PM Ulrika Willför‐Nyman
Helsingfors
Utbildningen är beställd av Utbildningsstyrelsen och den är avgiftsfri
för deltagarna.
Anmälan snarast möjligt men senast till den 27 november till
Marita Fröberg, 040‐7209753, e‐post: marita.froberg@opeko.fi

Svenska Yrkesinstitutets kortkurser hösten 2008
Vasa
Hygienpass och livsmedelshygien
6.11.2008 och 10.11.2008
8.12.2008 och 11.12.2008
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Sexuella övergrepp, familjevåld, följderna av våldshandlingar och förebyggande åtgärder
6.11.2008, 12.12.2008 och 5.2.2009
Musik med barn
25.11.2008
Grundkurs i första hjälpen, Fhj1
13.11.2008 och 19.11.2008
Kurs i självcoaching
19.11.2008
Att leda positivt
2.12.2008
Hur upptäcka och hantera sexuella övergrepp bland barn
18.‐19.2008, 6.11.2008, 14.‐16.1.2009, 5. 2.2009, 18.‐20.3.2009 och 23.‐24.4.2009

Kristinestad
Social‐ och hälsovårdens säkerhetsutbildning
3.12.2008 och 10.12.2008

Närpes
Barnsjukvård
4.12.2008, 11.12.2008 och 14.1.2008
Är du intresserade av någon av dessa kurser kontakta:
Linda Backlund tfn, (06) 324 2377
Se också www.syi.fi/fortbildning

LEK och RÖRELSE!
‐ Medveten motorisk träning som stöd för
inlärningen 24.1.2009
Kan skolprestationer förutsägas utifrån motorikobservationer?
Kursdagen innehåller en teoretisk del om erfarenheter och forskningsresultat från
Bunkefloprojetket – en hälsofrämjande livsstil och ett praktiskt pass i gymnastiksal då
MUGI observationsschema provas och diskuteras.
Tid:
Lördag 24.1.2009, kl. 9‐15.30
Plats:
Granhultsskolan i Grankulla
Kurspris:
85 € (material, kaffe och lunch ingår i priset)
Anmälning/info: Eva‐Lotta Backman‐Winqvist friluft@idrott.fi, senast 19.12,
tfn 09‐701002250, 050‐5249624
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Skrinna! Tips och idéer 29.1.2009 (tvåspråkig)
Tid:
Plats:
Kurspris:
Anmälning/info:

Torsdag 29.1.2009, Kurs 1: kl. 13.30‐16.00, Kurs 2: 18‐20.30
Saharaplanen i Grankulla
30 €
Eva‐Lotta Backman‐Winqvist friluft@idrott.fi, senast 23.1,
tfn 09‐701002250, 050‐5249624

Hur du tränar grovmotorik med barn, vecka 7 2009
Lekar med övningar på mattan, med fallskärm, tidningspapper och balonger
Tag med mjuka tossor och gymnastikkläder
Tid:
Vecka 7, 2009, kl 18‐20.30
Plats:
Södra Finland
Kurspris:
30 €
Anmälning/info: Eva‐Lotta Backman‐Winqvist friluft@idrott.fi, senast 23.1,
tfn 09‐701002250, 050‐5249624

Gårds‐ och utelekar 25.3.2009
Tid:
Plats:
Kurspris:
Anmälning/info:

Onsdag 25.3. 2009, kl 18‐20.30
Granhultsskolan, Grankulla
30 €
Eva‐Lotta Backman‐Winqvist friluft@idrott.fi, senast 23.1,
tfn 09‐701002250, 050‐5249624

Låt barnen springa och ha kul 14.2.2009
Inspirationsdag för dig som
vill ha nya idéer till en aktiv verksamhet med barngrupper
vill veta mer om den fysiska aktivitetens roll i barnets vardag
är intresserad av barns välmående
är eftisledare, daghemspersonal, lärare, förälder, aktiv i en förening
Dian Wiorek från Gymnastik och Idrottshögskolan i Sverige inspirerar dig till att få barn att
röra på sig!
Tid:
Lördagen 14.2.2009, kl. 10‐16
Plats:
Norrvalla idrottsinstitut, Vörå
Kurspris:
80 € (material, kaffe och lunch ingår i priset)
Anmälning/info: Eva‐Lotta Backman‐Winqvist friluft@idrott.fi, senast 23.1,
tfn 09‐701002250, 050‐5249624

Skogsmulle – Ledarkurs 4‐5.4.2009
Genom egna erfarenheter i naturen lär sig barnen respektera naturen.
Skogsmulleledarens uppgift är att stöda barnen i observationer, fantasi
och lek. På kursen får du kunskap om hur du på ett enkelt sätt kan förverkliga
roliga äventyr i naturen med barnen!
Tid:
4‐5 april 2009
Plats:
Karleby, Villa Elba
Kurspris:
110 €
Anmälning/info: skogsmulle@idrott.fi, senast 20.3.2009, Eva‐Lotta Backman‐Winqvist,
tfn 09‐70102250
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Delta i stor konferens i Sverige:

Fritidspedagog 2009

10‐11 mars, Folkets Hus, Göteborg
24‐25 mars, Malmö Konferenscenter, Malmö
1‐2 april, Bonnier Conference Center, Stockholm
Ur programmet:
• Så här väcker fritids lusten att lära!
• Spännande och galna fysikexperiment
• Lära hållbar utveckling på fritids ‐ en barnlek
• Nätmobbning och trakasserier via mobiler ‐ vad kan du som fritidspedagog göra
Konflikthantering i barngruppen
Anmälning och information: www.konferensforum.se
Konferensen kostar 3 275:‐ SEK (=325 €) + moms och resor.
Resebidrag kan sökas t.ex. från Svenska Kulturfonden året om. Se www.kulturfonden.fi

Material
Svensk dagvård och skola 2008 – Ny katalog utkommit!
En ny katalog Svensk dagvård och skola har utkommit i höst. Den innehåller
kontaktuppgifter till alla svenskspråkiga, daghem, skolor och eftisar i Finland.
Katalogen sänds ut till alla dessa i november‐december 2008. Om du inte fått
den eller om du vill korrigera kontaktuppgifter, kontakta Sydkustens
landskapsförbunds kansli, sydkusten@sydkusten.fi eller 09‐61821230
Alla uppgifter finns också på www.svenskskola.fi

Vad är energi? Varifrån kommer den?
Vad händer om den tar slut?
Förlaget Lasten Keskus har gett ut ett
materialpaket på svenska för lågstadiet. Det
handlar om energi: förnybara energikällor, hur
man kan spara energi etc.
Mer information finns på webbadressen
www.lastenkeskus.fi > oppimateriaalit
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Eftis‐jul
Det finns ännu ett litet lager av den populära CD‐skivan eftis‐jul
som vi gav ut för några år sedan! De sista skivorna kan nu
beställas för 5 €/st. Köp till ditt eftis eller till julklapp åt chefen
eller gudbarnet!
Skivan innehåller traditionella och nyare julsånger och ringlekar.
Med följer också lekbeskrivningar och sångtexter! Den finns
också att köpa på Luckan i Helsingfors
Beställning: monica.martens‐seppelin@Sydkusten.fi, 09‐
61821231

Finlandssvenska sånglekar
I boken ”Kom ska vi dansa – kom ska vi sjunga” finns 101 traditionella
finlandssvenska sånglekar samlade från hela Svenskfinland. I boken finns
både noter med ord och ackordsättning samt dans‐ och lekbeskrivningar.
Det står även varifrån sången är upptecknad.
Dessutom finns alla sånger inspelade på en dubbel‐CD.
Boken och dubbel‐CD:n kan beställas för 45 euro + porto
från Finlands Svenska Folkdansring r.f, Kaserngatan 28, 00130 Helsingfors,
Tfn 040‐3523 688, e‐post: folkdansringen@folkdans.fi
Boken kan även beställas enskilt för 21 euro + porto och dubbel‐CD:n för
27 euro + porto.
Folkdansringen ordnar även sånglekskurser enligt behov runt om i
Svenskfinland.
Kontakta Finlands Svenska Folkdansringens verksamhetsledare Katja Nummelin‐Sailakari,
tfn 040‐3523 688 eller e‐post: folkdansringen@folkdans.fi för mera information.

Jokapäiväinen leipä, lepo ja leikki
Kirkon aamu‐ ja iltäpäivätoiminnan käsikirja
Liisa Luukkonen (toim.)
Lasten Keskus 2008
Jokapäiväinen leipä, lepo ja leikki är en alldeles nyutkommen handbok för
kyrkans morgon‐ och eftermiddagsverksamhet. Den utgår från barnens
bästa och deras behov av omvårdnad, vila och lek. Boken tar upp bl.a.
följande frågor:
‐ samarbetet mellan kyrkan, kommunen, skolan och familjerna
‐ målen för morgon‐ och eftermiddagsverksamheten med betoning på den
kristna etiken
‐ frågor kring barn med behov av särskilt stöd
‐ säkerhetsfrågor
Boken innehåller också några metodiska tips för verksamheten samt litteraturtips.
Mera info på www.lastenkeskus.fi
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Länktips
M‐Klubbens elektroniska julkalender 2009
Ett år har gått och snart är redan lillajulen här! Det är
också M‐klubbens elektroniska julkalender. Tiden
inför jul känns inte så lång bara man har något roligt
att göra. Roliga recept och pyssel hittar du i vår
julkalender på webbsidan

www.martha.fi/m_klubben
Tanken med kalendern är att barnen tillsammans med sin familj, sina vänner, på dagis, eftis eller i
skolan kan öppna en lucka varje dag fram till jul och göra ett pyssel eller baka någonting gott. Som
vuxen har du möjlighet att få innehåll och beskrivningar till alla luckor i förväg via e‐post. På det
sättet kan du vara förberedd med de rätta ingredienserna när det är dags att öppna luckan och
barnen vill t.ex. baka julgodis.
Skicka e‐post till m‐klubben@martha.fi och beställ redan nu beskrivningarna till uppgifterna bakom
luckorna.

Meningsfull eftermiddag på svenska ‐ material för
eftisledare, Ny utgåva!
Sydkustens landskapsförbund gav ut en handbok för eftisledare i
september 2005 som nu har tryckts i en ny upplaga. Tyngdpunkten
ligger på det svenska språket och den finlandssvenska kulturen.
Förutom dessa två huvudkapitel är boken fylld med allmän
information och praktiska råd och tips för eftisverksamheten.
Handboken har sänts ut kostnadsfritt till alla eftisar i Svenskfinland,
samt som studiematerial vid kurser och seminarier för eftisledare.
Boken kan även beställas från Sydkustens landskapsförbund r.f. och vi debiterar då 5 €/bok för porto
och omkostnader.
För närmare information kontakta Monica Martens‐Seppelin
tfn 09‐618 21 220, e‐post: förnamn.efternamn@sydkusten.fi
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Mediekunskap.fi är en portal med 422 registrerade användare. Sidan får närmare
40 nya användare i månaden. Registrerade användare är bl.a. pedagoger,
bibliotekarier, ungdomsarbetare, projektansvariga, professionella inom medie‐
och kulturbranschen, studeranden och personer som allmänt är intresserade av
mediefostran. På hösten kommer det att ordnas skolningstillfällen för
användning av nätportalen på olika orter i Finland. Kontakta
hanna.wahlman(a)mediakasvatus.fi för mera information. Registrera dig på
adressen http://www.mediekunskap.fi/user/register och ha nytta av portalens
tjänster.

Här är några länkar till webbplatser där du hittar tips på pyssel, program och praktiskt innehåll till
verksamheten på ditt eftis:
www.ungafakta.se
www.skogsreflexen.net
www.skapligtenkelt.se
www.spelochpyssel.com
www.goodies.nu/barn/julpyssel.htm
www.pysselmani.se

Månadens eftis i november‐december 2009
Spurttis‐eftis i Borgå ‐ se www.eftis.fi

Barnen på Spurttis-eftis simmar och spelar
Vattenpolo

Eftisledare instruerar barnen på Spurttiseftis
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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
eva‐lotta@idrott.fi
(050) 524 9624

Peppe Forsblom
Finlands svenska ungdomsförbund
peppe.forsblom@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) 696 225 54
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