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Eftis info - sept 2009
Nyhetsbrev för dig som jobbar inom morgonoch eftermiddagsverksamheten
Ett nytt läsår med nya utmaningar har kommit igång!
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 inspirerande höst!

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

Det nationella utvecklingsnätverket för
morgon- och eftermiddagsverksamhet
Behörighetsvillkoren för eftisledare trädde i kraft 1.8.2009!
Förordningen om behörighetsvillkoren för ledare inom morgon- och eftermiddagsverksamheten
trädde i kraft efter sommaren. Sydkusten gjorde en förfrågan till kommunerna för att utreda hur
det ser ut i kommunerna och det visade sig att det finns ganska stora regionala och kommunala
skillnader. Svårast är det att hitta behörig personal i huvudstadsregionen, medan eftisarna i
Österbotten oftast har behöriga ledare. I snitt är 80% av ledarna behöriga.

Grunderna förnyas
Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten som utkom år 2004 kommer att förnyas
inom ett par år. Undervisningsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för detta.

Mera pengar till eftisverksamheten
En höjning av statandelarna som betalas till kommunerna för morgon- och
eftermiddagsverksamheten kommer att ske fr.o.m. år 2010. Nuvarande statsandelen 21,37
€/timme höjs med ca 3€/h.

Utbildning och kurser
Krävande barn i gruppen, 4 förmiddagar
Målgrupp: lärare, elevvårdspersonal, personal inom eftermiddagsverksamheten och utbildningens
stödtjänster OBS! Gärna 2-3 deltagare från samma enhet.
Kursens mål är att öka kunskapen om barn som har särskilda behov i lärande- och sociala
situationer (barn med bokstavskombinationer). Att hantera och på bästa sätt möta olika elevers
speciella behov.
Tidpunkt:
12.11 kl 8.15-12 och 3.12 kl 8.15-12 + två tillfällen på vårterminen 2010
Kontaktperson:
Christina Teirfolk, 06-3247243, christina.teirfolk@abo.fi
Anmälan senast:
G18Sista anmälningsdag: 26.10.09
Kursort:
Helsingfors (se separat bilaga)

Mellanmålskurser i Jakobstad 18.11 och 19.11
Sydkusten, Marthaförbundet och Jakobstads församling ordnar två
mellanmålskurser i Jakobstad den 18 och 19 november, kl 8-11.30.
(Separat bilaga sänds till norra Österbottens eftisar i detta brev).
Mera information ger Stina Forsberg på Ung Martha,
stina@martha.fi, tfn (09) 696 225 54

Yrkesakademins kortkurser i Österbotten hösten 2009:
September

Plats

Kurs

Tid

Pris

16.9-maj
2010

Närpes

Handledning och stöd för barn och
ungdomar med särskilda behov
(examensdel inom YE för specialhandledare av barn och ungdom)

start kl. 16.30

50 €/termin

21.9-3.11.

Närpes

Demensutbildning

9.00-16.00

200 €

30.9.

Närpes

Barnmassage

9.00-16.00

100 € (inkl.bok)

30.9.

Gamla Vasa

Konflikthantering

9.00-16.00

65 €

30.9.

Gamla Vasa

Repetitionskurs i första hjälpen

8.30-14.00

30 €

30.9-7.10

Gamla Vasa

Grundkurs i första hjälpen, Fhj1

8.30-16.00

80 €

Oktober

Plats

Kurs

Tid

Pris

6.10-8.10

Korsnäs

Hygienpass och livsmedelshygien

17.00-20.00

90 €

12.10.

Gamla Vasa

Hygienpass, testtillfälle

17.00-18.00

30 €

12.10.

Gamla Vasa

Serveringspass, testtillfälle

18.30-19.30

50 €

22.10.

Korsnäs

Hygienpass, testtillfälle

18.00-19.00

30 €

22.10.

Korsnäs

Serveringspass, testtillfälle

16.30-17.30

50 €

22.10-12.11

Jakobstad

Beteendestörningar

17.00-20.15

90 €

27.10.

Närpes

Sorgen klädd i ord och känsla

12.00-16.00

45 €

28.10.

Gamla Vasa

Självkännedom och samverkan

9.00-16.00

65 €

November

Plats

Kurs

Tid

Pris

3.11.

Korsnäs

Serveringspass, testtillfälle

16.30-17.30

50 €

3.11.

Korsnäs

Hygienpass, testtillfälle

18.00-19.00

30 €

4.11.

Gamla Vasa

Våga svåra samtal

12.00-16.00

45 €

5.11-26.11

Jakobstad

Psykiska första hjälpen

14.00-18.00

90 €

5.11-26.11

Närpes

18.00-21.15

80 €

9-13.11.

Korsnäs

Fortsättningskurs i första hjälpen
Zonterapi/reflexologi, steg 6 (gamla
systemet)

start kl. 10

350 €

9-16.11

Gamla Vasa

17.00-20.00

90 €

12.11-19.11

Närpes

Hygienpass och livsmedelshygien
Social- och hälsovårdens
säkerhetsutbildning

13.00-17.00

90 €

13.11.

Gamla Vasa

Den professionella pedagogen

9.00-16.00

65 €

18.11.

Gamla Vasa

Att arbeta i team - chefens roll är utmanande 9.00-16.00

65 €

18.11.

Gamla Vasa

Missbruk bland barn och ungdom

9.00-15.00

60 €

19.11.

Gamla Vasa

Mental träning - delkurs 2/4

9.00-16.00

65 €

30.11.

Gamla Vasa

Hygienpass, testtillfälle

17.00-18.00

30 €

30.11.

Gamla Vasa

Serveringspass, testtillfälle

18.30-19.30

50 €

December

Plats

Kurs

Tid

Pris

2.12.

Gamla Vasa

Arbetsplatsmobbning

9.00-16.00

65 €

7-14.12

Gamla Vasa

Hygienpass och livsmedelshygien

17.00-20.00

90 €

Mera information om Yrkesakademins kurser:
Utbildningssekreterare Malin Överholm
Kungsgårdsv. 30 A, 65380 VASA, tel +358 6 324 23 77
malin.overholm@yrkesakademin.fi
www.yrkesakademin.fi

Finlands Svenska Idrott ordnar kortkurser hösten 2009
UNIKT TILLFÄLLE! Inspirations dag kring SMARTA RÖRELSER I BARNENS VARDAG med
Susanne Wolmesjö.
Två tillfällen: 7.11.2009 i Vörå och 8.11.2009 i Grankulla
Lek och Rörelse:
En kvällsgrej med UTELEKAR
30.9.2009 i Ekenäs kl. 18-20.30 på Seminarieskolans gård.
En kvällsgrej med SÅ TRÄNAR DU GROVMOTORIK MED BARN
i Esbo 7.10.2009 och i Sibbo 8.10.2009
Skogsmullekurser ordnas också på flera orter hösten 2009, ta kontakt med Eva-Lotta!
Mera information ger:
Eva-Lotta Backman-Winquist
Barn-Skogsmulle-Friluftsliv
FINLANDS SVENSKA IDROTT rf
tfn. 050-5249624 e-post: eva-lotta@idrott.fi
www.idrott.fi
www.skogsmulle.fi

Seminarium

Ett helt barnasinne
16.10.2009 kl. 9.00-16.00 i Borgå
Seminariet riktar sig till anställda i församlingar, kommuner och organisationer. Seminariet
är öppet för alla intresserade. Målsättningen med seminariet är att deltagarna bekantar sig
med projektet Ett helt barnasinne och att deras förståelse för stödjande arbete i familjer
där det finns mentala problem ökar.
Plats:
Svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24, Borgå
Pris:
Seminariet kostar 12 €.
Anmälning:
senast 5.10.2009 aino.syrjanen@mtkl.fi, tel. 0468514939,
Mera information: Ulrika Lindholm- Nenonen, ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi, tel.
0407472232.
Ett helt barnasinne- projektet förverkligas med medel från Gemensamt Ansvar 2007.
www.ehjalapsenmieli.fi
www.mtkl.fi

RÅD OM HUR STÖDA BARN MED KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER, 6.10.2009
Psykolog Mikaela Särkilahti från Ord och Mening talar om olika stödformer för barn med
koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter. Det handlar om orsak och definition, om
vilka diagnostiska kriterier som förekommer, och hur man kan förbättra koncentrationen
hos barnet. Hur framträder det hela i skolan, eftis, dagis och hemmet, och vilken hjälp finns
att tillgå, vad kan vi vuxna göra för att hjälpa barnet? Efter en timmes sakinlägg går det bra
att ställa frågor och få tips och råd.
Tid:
Plats:
Anmälan o info:

Tisdagen den 6 oktober kl. 18.00-19.30
Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8, i Forumkvarteret.
Senast 3.10 till info@luckan.fi, eller per telefon 0207-738400.

I höst ordnar Luckan BARNKULTURFORUM med intressanta debattörer.
9.9 kl 17.30 Barnkultur, litteratur och lek som redskap till språkutvecklingen hos barn
Nina Gran, specialplanerare på Helsingfors Kulturcentral, Susanne Ahlroth,
barnboksbibliotekarier på Richardsgatans bibliotek och Barbro Wigell-Ryynänen,
utbildningsstyrelsen.
14.10 kl 17.30 Drama som metod i undervisningen och som verktyg till självutvecklande
Anne Sandström, ordförande för Fidea, D.O.T, och Christer Lindroos, konstnärlig ledare för
Unga Teatern diskuterar dramats kraft och värde.
19.11 kl 17.30 Barnens Rättigheter
Diskussion om barnen rättigheter med Georg-Henrik Wrede, programchef för barn,
ungdoms och familjepolitikprogrammet, och Börje Mattson, Unicef årets samordnare i
Raseborg.
8.12 kl 17.30 Kulturen i skolan
Diskussion med Nina Gran som samtalsledare i panelen: Katarina Rejman,
Utbildningsstyrelsen, Camilla Nemlander-Sjöberg, intendent på Esbo stads kulturcentral
och Sören Lillkung, Svenska Kulturfonden.
Diskussionerna arrangeras av Produforum på Luckan, Simonsgatan 8 och är avgiftsfria.
Kaffeservering. Anmälningar: z.soderstrom(a)produforum.fi Tfn. 044-2777561

På Förbundet Hem och skolas nya webb-sida www.skolbarn.fi
kommer temat barn och mat att diskuteras fr.o.m september .
Skolbarn. fi är en webbisda för föräldrar och alla som är
intresserade av barn och ungdomar!

SPERES ordnar fortbildningar hösten 2009
Tre eftermiddagar i Helsingfors med temat kommunikation:
20.10 Språkutveckling
3.11 Språkförsening och kartläggning
17.11 Pedagogiska råd
En eftermiddag kring Kompensatoriska program för barn och unga med läs- och
skrivsvårigheter 29.10 i Helsingfors.
Anmälningarna görs på anmälningsblanketten på SPERES hemsida
www.speres.fi/händelsekalender
Mera information ger Heidi Lindqvist, tfn 040-5001908, heidi.lindqvist@speres.fi

Elevvårdsdagar – välfärd för barn och unga i Vasa 4-5 november 2009
Länsstyrelserna i Västra Finlands län och Södra Finlands län, SPERES, Lärum och
Utbildningsstyrelsen arrangerar ett svenskspråkigt seminarium kring elev- och
studerandevård
Målgruppen är rektorer, lärare och elevvårdspersonal inom både den grundläggande
utbildningen och andra stadiets utbildning.
Programmet och anmälningsblankett finns på följande adress:
http://www.edu.fi/svenska/pageLast.asp?path=499,683,6230,89751
Seminariet är avgiftsfritt. Anmälning sker elektroniskt senast 15.10.2009.
På eventuella förfrågningar svarar Eva Heininen eva.heininen@oph.fi, tfn. 040-348 7105

Tips för verksamheten
Den finlandssvenska matkulturdagen firas 9.10
Den finlandssvenska matkulturdagen firas i år för artonde gången.
Årets tema är svamp! Kanske ni på eftis vill uppmärksamma dagen
på något sätt?
-

Vad tycker ert eftis är typisk finlandssvensk mat?
Gör något gott av svamp tillsammans
Gå ut i naturen och sök olika svampsorter och slå upp i
svampboken vad den heter?
Läs svampböcker o titta på bilder tillsammans
Rita och måla svampar eller gör egna svampar av olika material

Marthaförbundet ger ut en läcker broschyr om svamp och dagen firas bla i Helsingfors med
soppteater på Klockriketeatern med dansteater ERI från Åbo. På plats finns också en
svamputställning och vår svampkonsult Solveig Backström, som svarar på frågor.
Marthadistrikt runt om i Svenskfinland brukar också uppmärksamma matkulturdagen, följ
med på din egen ort.
Mera information och anmälningar senast den 5.10 till Frida Pihlajaniemi,
fornamn.efternamn@martha.fi 040 715 1579

Konst av svampsporer
(Källa: www.skogsreflexen.net)
Du behöver mogna, färska svampar som har lameller för att få en snygg tavla.
Skär av foten och placera hatten med lamellerna neråt på ett vitt papper. Placera en låda över
pappret med svamphatten för att eliminera drag och låt stå över natten.
Under natten faller sporer ut från svamphatten. Sporerna kan vara svarta, vita, gröna, bruna,
purpurröda eller rosa, allt beroende på vilken svamp det är fråga om. Mönstret som sporer bildar
varierar beroende på vilken svamp det är fråga om.

Fritidspedagogen är en rikssvensk tidskift om fritidspedagogik som ges ut av
Lärarförbundet i Sverige. Tidningen utkommer 6 gånger i året och innehåller
intressanta och aktuella artiklar om fritidspedagogik. Där finns också info om
intressanta kurser och konferenser som ordnas i Sverige.
Tidningen kostar bara 240 SEK i året (ca 24 €).
Beställ tidningen på www.fritidspedagogen.se

GRATTIS!

Regeringens egna sidor om
barn- och
ungdomspolitiska
programmet och
jubileumsåret:

I år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter,
Barnkonventionen, 20 år! Det firar man i höst i
hela landet, och jubileumsåret kulminerar i en
födelsedagsfest den 20 november. I detta eftis-info
har vi i samarbete med Unicef och Undervisningswww.barnkonventionen.fi
ministeriet och Kyrkan samlat info och material åt er.
Undervisningsministeriet sänder sin broschyr med tips
om hur man kan fira jubileumsåret. Unicef har mycket
material som man kan beställa, länktips, m.m. Läs mer i det
bifogade materialet och nedan:
Material från Unicef kan beställas på adressen:
http://www.unicef.fi/skolor_bestall_material

Unicefs handbok ”Dags för rättigheter” för klasserna 1-6 och andra material kan printas ut
på http://www.unicef.fi/laromaterial
Roliga animationer om barnkonventionens artiklar som kan visas på dator/TV finns på
http://www.unicef.fi/animoidut_artiklat
Barnombudsmannen i Finland http://www.barnombudsman.fi

Bilderboken ”Amos dröm”
Amos dröm”, är en ny bok skriven av UNICEFs
ambassadör, skådespelaren och författaren
Eppu Nuotio. Eppu träffade Amos på sin resa
till Tanzania. I boken finns det egna uppgifter
för åk 1-3 och åk 4-6.
Boken kan beställas på
www.unicef.fi/berattelser

ÖVERENSKOMMET
Med anledning av jubileumsåret för FN:s barnkonvention har kyrkan initierat kampanjen
”Överenskommet”. Den går ut på att vuxna och barn, eller vuxna sinsemellan, gör upp ett avtal om
någonting som förbättrar barnens situation och gör att deras röst blir hörd.
Kampanjen är en del av projektet ”Flickors och pojkars rättigheter i kyrkan”. Ett delprojekt
innefattar ett initiativ till kyrkomötet om att man skulle introducera en barnkonsekvensbedömning.
Detta innebär att vid alla beslut som fattas skulle man analysera vilka följder detta får för barnen.
En annan del av projektet är den sänkta rösträttsåldern till 16 år i församlingsval.
Mer information finns på adresserna
www.evl.fi/kkh/kcsa/krifo/overenskommet.html
www.kattapaalle.fi
www.kcsa.fi/konfirmandsajten/?page_id=295

TRO OCH BARNS VÄLMÅENDE

- Symposium om religionsfostran i barnpedagogik 2009
Datum:
28.10.2009 kl 9-16
Plats:
Helsingfors Universitet, Institutionen för tillämpad pedagogik (SOKLA),
Målgrupp:
Personer som i samhället och kyrkan arbetar med undervisning,
småbarnsfostran samt barn- och familjearbete.
Det övergripande temat är barnets utveckling och välmående på olika plan, med fokus på
andlighet och tro, samt vilka faktorer som spelar in och samverkar. På det svenska
eftermiddagsseminariet föreläser generalsekreterare Mirjam Kalland över temat Barns
tidiga moralutveckling. Huvudspråket i övrigt är finska.
Mer information:
Anmälningar:
Deltagaravgift:

www.evl.fi/skola, helena.sandberg@evl.fi, 09-1802 551, 040-584 6873
senast 30.9.2009 till pirjo.suni@evl.fi
50 euro, lunch på egen bekostnad

www.eftis.fi förnyas!
Webbplatsen www.eftis.fi förnyas som bäst och den nya sidan lanseras under hösten. Kom
gärna med kommentarer och förslag på vad du tycker ska finnas på webbplatsen, vad du
tyckt om och inte tyckt om. Du kan göra det direkt till mig eller gå in på sidan och klicka på
feedback-knappen.
Monica Martens-Seppelin, monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, tfn. 09-618 212 31

