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Kvalitetshöjande verksamhet 
inom morgon- och 

eftermiddagsverksamheten

• Utvärdering och uppföljning
Bl.a. kartläggningar sedan 2000, 
de senaste år 2016 och 2020,
följande sker år 2023.

• Utbildning, fortbildning, kurser
• Information och nätverk
• Materialproduktion



Länk till fortbildningen:
https://eftis.fi/sv/aktuellt/article-142812-83950-sydkusten-ordnar-

fortbildningen-kreativt-skapande-socialt-larande

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Välkomna!

https://eftis.fi/sv/aktuellt/article-142812-83950-sydkusten-ordnar-fortbildningen-kreativt-skapande-socialt-larande


Del 1: Lustfylld ordlek 
Tid: 30.11.2022, kl. 9-16 i Helsingfors 
Tid: 7.12.2022, kl 9-16 i Vasa

Del2: Skapande dramatik, dramalek och 
gruppstärkande arbete 
Tid: 13.1.2023, kl. 9-16 i Helsingfors
Tid: 20.1.2023, kl 9-16 i Vasa

Del 3: Dansglädje, rytm och rörelse 
Tid: 16.2.2023, kl. 9-16 i Helsingfors
Tid: 23.2.2023, kl 9-16 i Vasa

Del 4: Bild och visuellt berättande 
Tid: 28.3.2023, kl 9-16 i Helsingfors
Tid: 30.3.2022, kl. 9-16 i Vasa

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
- Kreativt skapande och socialt lärande. Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder. Fortbildningen består av fyra utbildningsdelar på två olika orter, Helsingfors och Vasa, samt arbete i den egna barn- eller elevgruppen och distansträffar mellan delarna. Vi kommer att behandla olika områden inom konstfostran som stärker utvecklingen av multilitteracitet, kreativitet och mångsidig kompetens hos barn och unga. Genom konst och kreativa sätt att jobba hittar barnen sina egna styrkor och lär känna sig själva och andra. Konst kan användas på olika sätt för att skapa en positiv gruppdynamik och trygghetskänsla. De teman som behandlas är ordkonst, bildkonst, serieteckning, drama och dans ur ett tvärkonstnärligt och praktiskt perspektiv. Ni ska när ni gått fortbildningen ha mer kunskap i hur verksamhetskulturen i era barngrupper kan utformas så att den upplevs trygg och inbjudande där kreativitet och fantasi får utrymme. Detta ökar delaktigheten och förebygger mobbning. Tanken är att vi också mellan varje kursdel i er egen barngrupp ska jobba med något av det vi tagit upp under dagen. Vi samlas på distans mellan varje träff för att återkoppla, diskutera och berätta hur det gått i praktiken. Ha detta bakom örat idag när vi gör de praktiska övningarna, och välj ut något ni vill prova på. Det kan vara en eller flera saker av det vi gör idag och det kan anpassas fritt, det är fritt fram att stjäla kopiera och förbättra allt!!Träffen ordnas: 13.1.2023, kl. 16.00 för Helsingforsgruppen och 17.1.2023, kl.16 för Vasagruppen.



Här h it t a r d u  
kon t akt uppgift e r t ill 
a lla  daghe m , s kolor 
och  e ft is  på  s ve ns ka  
i Fin land .
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