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Eftis info - hösten 2007
Nyhetsbrev för dig som jobbar inom morgonoch eftermiddagsverksamheten
Ett nytt läsår med nya utmaningar har kommit igång! Morgon- och
eftermiddagsverksamheten är inne i en förändringsprocess med sikte
på högre status och utveckling av kvaliteten. I läsårets första eftis-info
har vi samlat ihop aktuella utbildningar och kurser, nya material och
tips för verksamheten!
Sydkusten vill stöda de svenskspråkiga eftisledarna och eftisarrangörerna i arbetet med att utveckla och höja verksamhetens kvalitet. Vi
jobbar för att de väletablerade finlandssvenska eftisarna fortsätter sin
verksamhet med sin egen karaktär som en högklassig fritidsverksamhet på svenska. Vi hoppas att ni såhär inför ett nytt läsår hjälper oss att
uppdatera vårt adressregister genom att kontrollera att era egna
uppgifter stämmer på www.svenskskola.fi eller genom att ringa till
Sydkustens landskapsförbunds kansli (09) 618 21 231

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 morgonoch eftermiddagsverksamheten
Pärm för eftisledare finns nu på svenska!
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-, veckooch dagsplan, försäkringar, arbetsmarknadsfrågor, lagen
och grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten,
mm.
Pärmen är nu publicerad också på svenska och innehållet
kan beställas på Sydkustens landskapsförbund, tfn 0961821231, monica.martens-seppelin@sydkusten.fi för 10
€/st. Man kan också ladda ner innehållet från www.eftis.fi eller
www.edu.fi (på finska och svenska)

Regionala träffar för koordinatorer och ansvarspersoner inom morgon- och
eftermiddagsverksamheten i november 2007
Följande gång ordnas regionala eftisträffar i november 2007 enligt
följande:
20.11 i Helsingfors
22.11 i Vasa
26.11 i Åbo
Tema för träffarna är den utvärderingsmodell som kan tas i bruk i kommunerna
fr.o.m. januari 2008 på båda språken. Dessutom information om aktuellt inom
morgon- och eftermiddagsverksamheten. Mera information sänds i oktober
2007.

Utbildning och kurser
Barnledarutbildning för vuxna
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, som utbildar barnledare på andra stadiet,
startar i januari 2008 en utlokaliserad fristående utbildning i södra Finland.
Du som redan är ute i arbetslivet, kan genom läroavtalsutbildning få den
formella behörigheten för arbete bland barn. På det sättet kan man kombinera
studier och jobb.
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Barnledarutbildningen ger behörighet för arbete i dagklubb, på eftis och inom
kommunal familjedagvård.
För församlingarnas barnarbete, liksom för arbete på församlingarnas eftis
krävs den kyrkliga utbildningen.
Utbildning kan också erhållas genom avläggande av yrkesprov.
Vid frågor: kontakta Kristliga Folkhögskola i Nykarleby,
06 – 788 9400 / kurskoordinator Lena Sandberg lena.sandberg@krfolk.nu
eller rektor Ann-Mari Audas-Willman, ann-mari.audas-willman@krfolk.nu

Utbilda dig till behörig eftisledare i Östra Nyland!
Yrkesinstitutet Prakticum ordnar förberedande utbildning för ledare i morgonoch eftermiddagsverksamhet i Borgå om tillräckligt intresse och behov
finns. Den planerade utbildningen startar i oktober 2008 och studierna
beräknas vara slutförda på våren 2010. Teoriutbildningen ordnas som
flerformsstudier med närundervisning 1-2 kvällar/vecka och lördagar.
Utbildningen består av fyra obligatoriska delar:
 Utgångspunkter för arbetet som ledare
 Att stödja barnets utveckling, välbefinnande och hälsa
 Att leda verksamheten
 Samarbete och yrkesmässig växelverkan
Mera information fås av fortbildningsplanerare Gun-Britt Backman, tfn. 0400247285, eller per e-post: gun-britt.backman@prakticum.fi

Återskapa – Gör nytt av gammalt
- Fortbildningsdag för eftisledare den 22 november 2007 i Vasa
Sydkustens landskapsförbund, Svenska yrkesinstitutet, M-klubben och
Nylands hantverk r.f. ordnar i samarbete med Svenska studiecentralen
en fortbildningsdag för eftisledare och andra intresserade i Österbotten.
Temat för dagen är
Återskapa – lär dig att göra nya produkter av ylletröjor och skrot.
Tid:
Plats:

Torsdagen 22 november 2007 kl. 8.30-12.00
Svenska Yrkesinstitutet, Gamla Vasa,
Kungsgårdsvägen 30 A, Gamla Vasa
Föreläsare:
Projektledare Ylva Gestranius-Määttä, Nylands hantverk r.f
Info & Anmälning:Monica Martens-Seppelin, 09-61821231
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

3

Kyrkoåret runt: från Advent till Allhelgona 30.10 och 31.10
Samlingar kring Helgdagsboken av Monica VikströmJokela
Målgrupp: Eftisledare, dagispersonal samt lärare i förskolan och
nybörjarundervisningen
Målsättning: Inspirera och ge praktiska tips och idéer om hur
kyrkoåret kan integreras i den kristna fostran i verksamheten.

Tid och plats:Tisdag 30.10.2007 kl. 13-16 i Helsingfors
Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete,
Tredje linjen 22 B, Helsingfors
Onsdag 31.10.2007 kl. 13-16 i Vasa,
församlingssalen, Skolhusgatan 28, Vasa
Program: –
−
−
−
−
−

Stora

Kaffe med tilltugg
Bakgrund: allmänt om läroplaner, värdegrund, FN:s
barnkonvention, traditioner och kulturarvet
Konkret material kring högtiderna och kyrkoåret: från Advent till
Allhelgona
Sånger och berättelser i anslutning till temat
Åskådliggörande av temat
Övrigt material

Medverkande: Anne Holländer, Helena Sandberg, Eva Henricson (Helsingfors)
Kristina Klingenberg (Vasa) m.fl.
Anmälningar: Senast måndag 22.10.2007, Sonja Wacklin på Kyrkans central
för det svenska arbetet, e-post sonja.wacklin@evl.fi, fax 09-1802
525 eller telefon 09-1802 557.
Arrangör:

Kyrkans central för det svenska arbetet

Samlingarna är kostnadsfria. På samlingarna finns möjlighet att köpa
boken.

kortkurser i Österbotten hösten 2007
Gitarrkurs för ledare av barngupper
Pedersöre, startar under hösten 2007, 65€ (anmälan senast 21.9)
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)
Barn med olika kulturer
Kristinestad, 27.10 kl. 9.00 – 16.00, 65€ (anmälan senast 12.10)
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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)
Temadag:
YoU – Yrke och utveckling, Hur trygga barnets emotionella utveckling?
Pedersöre, 10.11 kl. 10.00 – 16.30, 65€ (anmälan senast 24.10)
För anmälningar och mera information kontakta fortbildningssekreterare AnnaLena Majors, tfn (06) 324 2377, e-post: fortbildning@syi.fi Information finns
också på www.syi.fi/fortbildning

Eftisplantan
- Eftermiddagsverksamheten som en språkligt stimulerande miljö
för barnen
Kurs 15.10 och 16.10, kl. 9.00-11.15
Plats:

Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97,
00280 Helsingfors, musiksalen
Tid:
15.10 och 16.10, kl. 9-11.15
Föreläsare: Johanna Sallinen
och Jennie Stolzmann-Frankenahaeuser
Program:

- Eftis som en språkligt stimulerande miljö
- Språk, språkutveckling, tvåspråkighet
- Lekar, aktiviteter och diskussion

Anmälning: senast torsdagen 4.10.2007 till projektet Språknät:
Johanna Sallinen 044 7881053, johanna.sallinen@folkhalsan.fi
eller Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser 044 7881052,
jennie.stolzmann@folkhalsan.fi
Eftisplantan – låt språket i barnet blomma
Eftisplantan är ett språkstödjande och språkutvecklande material som i första
hand riktar sig till morgon- och eftermiddagsverksamheten men också kan
användas i dagis och i skolan. Det är en handbok som innehåller över 130
lekar och aktiviteter som stöder olika delområden i barnen språkutveckling.
Förutom lekar och aktiviteter ger eftisplantan tips på hur man genom att
reflektera över den vuxnas roll, verksamheten och den fysiska omgivningen
kan ordna vardagen språkligt stimulerande på eftis. Eftisplantan handboken
kan beställas från projektet Språknät för 15 euro styck (se ovan).
www.folkhalsan.fi/spraknat
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Tips för verksamheten
Den finlandssvenska matkulturens dag firas 9.10
Den finlandssvenska matkulturdagen firas i år för sextonde gången.
Årets tema är Kål!
Kanske ni på eftis vill uppmärksamma dagen på något sätt?
- Vad tycker ert eftis är typisk finlandssvensk mat?
- Gör något gott av kål tillsammans
- Köp in olika kålsorter och se vilka sorter barnen
känner till
Dagen firas bl.a. på Café Kafka i Helsingfors. Kom och
smaka på grönkålssoppa, bekanta dig med de olika
kålsorterna och vad man kan göra med dem och träffa
oss som jobbar på och för Marthaförbundet och
Helsingfors Marthaförening. Marthadistrikt runt om i
Svenskfinland
brukar
också
uppmärksamma
matkulturdagen, följ med på din egen ort.

Min värld blir din- med tre färger
Folkhälsans projekt Konst och Hälsa genomförde våren
2007 i samarbete med Sydkustens landskapsförbund ett
måleriprojekt med barn i sex eftermiddagsklubbar, 7-8
år
gamla.
Barnen
fick
måla
med
riktiga
konstnärsmaterial (gouache och akryl) och med
konstnärliga målsättningar under ledning av konstnärer.
Ett urval av målningarna, 52 st, ställs ut på
Vindsgalleriet i Brinkala, Åbo kulturcentrum, Gamla
Stortorget 7, under tiden 4.10-28.10.2007.
Vernissage 4.10, kl 14-17, välkommen!
Projektet bekostas av Folkhälsan och Svenska Kulturfonden. Tempera Oy bistod med
konstnärsmaterial. Inramningen sköttes av KG-Raam i Karis. Verken kan
inköpas av privatpersoner, företag och institutioner för att doneras till
äldreboende där de lyser upp de äldres tillvaro! Inkomsterna går till fortsatt
kulturverksamhet på eftis.
Mera information samt alla 52 konstverk finns på www.eftis.fi

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

Ny webbportal Mediekunskap.fi öppnad!
Mediekunskap.fi är en nätsida av Sällskapet för mediefostran. Den erbjuder
tjänster och riktar sig till pedagoger, fostrare och forskare som jobbar med barn,
ungdomar och media. Mediekunskap.fi är en del av undervisningsministeriets
nationella Barn och Media -projekthelhet .
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Mediemuffins – mumsig media för barn
Mediemuffins är en del av undervisningsministeriets
nationella Barn- och media projekthelhet. Projektet
syfte är att utveckla mediefärdigheterna hos barn
under 8 år och att instruera de vuxna, så att de kan
leda och styra barnens användning av media på ett
positivt sätt.
Mediemuffins har publicerat ett
omfattande pedagogiskt material som lämpar sig i
morgon- och eftermiddagsverksamheten och har nu utkommit med en
fortsättning på materialet. Material finns också på svenska och kan beställas
kostnadsfritt via skolans klubbcentral, tfn 09-6962440.
Mera information på www.mediamuffinssi.fi samt i bifogade broschyr.

Mediemuffins - utbildningsdag 10.10.2007 i Vasa
Syftet med skolningen är att väcka entusiasm, uppmuntra och vägleda fostrare
att utnyttja media och uppmärksamma barnens mediekultur i fostringsarbetet.
Syftet är att bekanta fostrare med barnens egen mediekultur och
medieproduktion samt ge stöd i hur man bearbetar medierelaterat material i
samarbete med föräldrar. Man får också tillfälle att ta del av workshops.
Under dagen repeterar vi grundbegrepp inom mediefostran och vägledning i
trygg medieanvändning. Hela programmet finns på www.mediamuffinssi.fi
Plats:
Tid:
Utbildare:
Info & anmälning:

Åbo Akademi, Strandgatan 2 i Vasa
10.10.2007, kl. 9-16.00
Benny Smulter
Anmälning på nätet www.mediamuffinssi.fi eller till
Anu Ruhala, anu.ruhala@mediamutka.fi, 040-8360292

Beställ den nya barnbokskatalogen från Sverige
Nu kan du beställa årets svenska Barnbokskatalog. Katalogen
lanseras på Bok & Bibliotek i Göteborg den 27 september.
Beställningarna expedieras i den ordning de kommer
in. Barnbokskatalogen, som i år är tjockare och mer
innehållsrik än någonsin, produceras och distribueras av
Sveriges Kulturråd med statliga medel. Den presenterar ett
urval av de barn- och ungdomsböcker som ges ut under året
som vägledning och inspiration för dem som arbetar med eller
har egna barn. I år är klimatsmart ett tema. Som vanligt
kommer många unga till tals, både artister, vanliga skolelever
och lite mer ovanliga, som själva skriver eller översätter
böcker.
Beställ barnbokskatalogen utan kostnad på www.kuturradet.se
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Här är några tips på webbsidor som har roliga och inspirerande tips på pyssel och lekar för
höstens verksamhet:
− www.ungafakta.se
− www.skogsreflexen.net
− www.skapligtenkelt.se
− www.pysselguiden.se
− www.spelochpyssel.com
− www.tiimari.fi
− www.kalasguiden.se

Månadens eftisar hösten 2007:
September:
Oktober:
November
December

Terjärv eftis i Kronoby
Eftiset Pluppis i Pargas
Centrumskolans eftis i Hangö?
Konstiseftis i Helsingfors

Kontaktuppgifter
Vi är med i utvecklingen av eftisverksamheten vid Sydkustens landskapsförbund:

Helena Sandberg
Kyrkans central för det svenska arbetet
helena.sandberg@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 25

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