NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM
MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

FEBRUARI-MARS 2022

∙ God fortsättning på det nya året!
∙ Nya material med tips för verksamheten
∙ Vårens mångsidiga kurser i hela Svenskfinland
N AT I O N E L L A Ä R E N D E N • U T B I L D N I N G O C H K U R S E R • M AT E R I A L • T I P S

Sydkustens landskapsförbund representerar det svenskspråkiga nätverket inom Utbildningsstyrelsens
nationella nätverk för utvecklandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Situationen i Ukraina oroar också
barn och unga
Händelser såsom den pågående krisen i Ukraina upprör oss alla. Nyheter som förmedlas om
det skedda i olika medier ger upphov till förvirring och rädsla, speciellt hos barn och unga.
Den småbarnspedagogiska verksamheten, skolan, morgon- och eftermiddagsverksamheten
har vid sidan av hemmet en särskilt viktig roll i att återställa trygghetskänslan hos barnen och
de unga. Barn och unga ska skyddas från ett överflöd av krigsrelaterade nyheter − sådant som
äger rum någon annanstans men som också upprör här hos oss.
Situationen i Ukraina lever hela tiden och inte heller vi vuxna kan ha svar på alla frågor. Vi som
arbetar med barn och unga kan man ändå hjälpa dem att förstå vad som har hänt och att förhålla sig lugnt till situationen. Det lönar sig att påminna barnen om att situationen i Ukraina
är exceptionell och att det är tryggt att leva i Finland. Våra skolor har bra beredskap för olika
hotfulla och farliga situationer. En central uppgift för skolan och eftis är också att i en pågående krissituation upprätthålla rutinerna i vardagen och fokusera på en normal och trygg vardag
för barnen och de unga. De dagliga rutinerna är en viktig del av trygghetskänslan.
Det är bra att komma ihåg att det i våra skolor finns barn och unga samt anställda med rysk
och ukrainsk bakgrund. En del av dem kan känna oro för hur deras anhöriga har det. Krigsnyheterna väcker känslor och för vissa kan situationen vara traumatisk. Vi ska handla rättvist,
jämlikt, jämställt, humant och vidsynt – alla har rätt till jämställd och jämlik behandling.

Vi tar hand om varandra, särskilt om barn och unga!
Hjälp och anvisningar för att hantera situationen med barn eller unga hittar du till
exempel på Mannerheims Barnskyddsförbunds, Barnavårdsföreningens och
Utbildningsstyrelsens webbplatser:
https://www.mll.fi/sv/hemsida/foraldratelefonen/barn-och-krisnyheter/
https://www.oph.fi/sv/nyheter/2022/
https://www.bvif.fi/blogg/tala-om-krissituationen-med-ditt-barn-10-tips-for-foraldrar/
Samtalshjälp erbjuds också på ställen som t.ex.:
Komunernas telefonrådgivningar
Psykisk Hälsa Finland rf: s kristelefon har jour på finska, svenska, arabiska och engelska:
https://mieli.fi/sv/stod-och-hjalp/kristelefon/
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Fokus Må bra
Välkommen på en föräldrakväll online
Hem och Skola ordnar föräldrakväll online med
Mirjam Kalland på temat Hur stöda barns
och ungas framtidshopp under tider av osäkerhet
Mirjam Kalland är professor i småbarnspedagogik
vid Helsingfors universitet och ordförande för
Mannerheims barnskyddsförbund.
Datum och tid: 		Torsdag 17.3.2022 kl. 18 - 18.30
Anmälning: 		Anmäl dig via denna länk (OBS! ej FB) till föreläsningen, senast 14.3:
		https://forms.office.com/r/vgAP3pXRy1
		Alla som anmält sig får en länk till Zoom rummet dagen innan föreläsningen.
		För mera info, kontakta Petra Högnäs, petra.hognas@hemochskola.fi

Hur möter vi utmaningar hos barn, unga
och familjer?
Datum , plats och tid:
17.3.2022 kl. 13.00 - 16.00 i Vasa
29.3.2022 kl. 13.00 - 16.00 i Närpes
Målgrupp:
Personal inom skola, morgon- och eftermiddagsverksamheten, småbarnspedagogiken, m.m.
Innehåll:
I kurser behandlas följande teman:
* Hur motivera barn och ungdomar i skolmiljön och i småbarnspedagogiken?
* Utmaningar i familjen
* Det goda föräldraskapet
* Hur stöda barn unga och familjers välbefinnande?
* Vi som arbetslag i det stödjande arbetet
Utbildare:
Thomas Källund. Special sjukskötare, familjeterapeut, psykoterapeut, yrkeslärare.
Anmälning: www.edunova.fi
Kurspris:
80 euro
Förfrågningar:
Thomas Källund, tfn 044 750 32 50, e-post thomas.kallund@yrkesakademin.fi
Carina Kekäle, tfn 050 407 00 54, e-post carina.kekale@yrkesakademin.fi
Första hjälpen kurser samt Hygienpass kurser och test erbjuds också i olika regioner i Österbotten.

www.edunova.fi
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Finlands svenska idrott inspirerar
till rörelse på många sätt
Under mars ordnar Finlands svenska idrott tre stycken 45-minuters webbinarier för personer som
jobbar inom småbarnspedagogiken eller med de yngre skoleleverna.
Bindande anmälan via hemsidan, senast tre dagar före.
https://idrott.fi/barnochunga/smabarnspedagogiken-i-rorelse/smabarnspedagogiken-kurser/

9.3. 2022 kl. 16-17
Motivation och ork i arbetet

Om att stanna upp i vardagen göra prioriteringar och fundera på hur du vill gå vidare.
Småbarnspedagogiken är full av utmaningar, varifrån hittar du styrka som för dig vidare.
Åse Fagerlund ger dig råd och tips på hur du kan få energi och ork i vardagen.

15.3. 2022 kl. 12.30-13.15
Flåsiga lekar för barn inom småbarnspedagogiken

Barn skall springa och höja pulsen varje dag. Under detta webinar berättar vi hur du på enkla sätt
kan inspirera din barngrupp till korta pulshöjande aktiviteter under dagen. Hur man kan utnyttja
gården och inneutrymme på ett mångsidigt sätt. Kom med och lyssna på vardagstips. Nu går Småbarnspedagogiken i rörelse in i nästa skede då verksamheten skall integreras med rörelserutiner,
glädje och inspiration. Hur kan du som pedagog hitta de stunder då en rörelsestund är lämplig?
Föreläsare Eva-Lotta Backman

31.3. 2022 kl. 12.30-13.15
När skall man reagera när barn inte rör sig som de skall?

Barn älskar mångsidig och inspirerande verksamhet både inomhus och utomhus. Vad och hur skall
man träna fysisk aktivitet barn i olika åldrar. Webinariet ger dig aktivitetstips och tips från ergoterapeutens arbete inom småbarnspedagogiken.
Föreläsare: Henrika Backman och Eva-Lotta Backman

VINTERBINGO

Just nu finns det massvis med snö att leka i! För det har vi tagit
fram en vinterbingo som kan göras enskilt, i par eller i grupp.
Målet med vår vinterbingo förutom att försöka få ihop så många
rader lodrätt, vågrätt och kors som man hinner före vintern tar slut.
så vill vi lära barnen att klä sig varmt och att få uppleva vinterns olika
varianter från blöt slasksnö till sträng kyla med rimfrost.
Ladda ner era exemplar på vår hemsida och ha roligt tillsammans:

https://idrott.fi/barnochunga/inspiration/vinterbingo/
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Utbilda dig till eftisledare vid
STEP-utbildning
Vi har vuxit ur namnet Seurakuntaopisto, frånhösten 2021 är vi STEP-utbildning.
STEP-utbildning är en privat läroanstalt där alla utbildningar som erbjuds rör människomöten,
mänsklig tillväxt och samverkan mellan människor. Vi erbjuder yrkesutbildning på svenska
inom pedagogisk verksamhet och handledning i hela Finland. Du kan delta i närstudier i
Nykarleby, Helsingfors eller online. All vår utbildning är flexibel och arbetslivsnära, våra
lärare är praktiknära experter som handleder dig på din personliga lärstig mot examen.
Vi har kontinuerlig antagning till våra utbildningar, du kan söka nära du vill. Vi erbjuder:
•
•
•

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, barnledare
Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, ledare för ungdomar och
gemenskaper
Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, ledare för skolgång och
morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansök nu via vår förnyade webbsida www.step-utbildning.fi
För mer info, kontakta studiebyrån på e-post utbildning@step.fi eller tel 044 7033 670

Motsvarande utbildningar ordnas även av andra utbildningsanordnare.
Läs mer på deras webbsidor:

Prakticum:

https://prakticum.fi/for-sokande/yrkesutbildning/sme

Yrkesakademin i Österbotten:

https://www.yrkesakademin.fi/forsokande/grundexamen

Axxell:

https://www.axxell.fi/ledare-for-skolgang-karis
SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND
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HJÄLP BARNEN HITTA LÄSGLÄDJE!
med ett nytt inspirationsmaterial

Bokpaketet från Lisi Wahls stiftelse är en efterlängtad gåva till skolklasser varje vinter.
I år har bokpaket gått till 250 ettor. I paketen ingår Sydkustens ordkonstskolas inspirationsmaterial för läsning. Böckerna kan även lånas från biblioteket och materialet är fritt
att användas av vem som helst, också på eftis.
I årets bokgåva ingår bilderböcker, faktaböcker, poesi och börja-läsa-böcker från finlandssvenska och svenska utgivare. Bokpaketen administreras av Förbundet Hem och Skola
och urvalet är gjort av Sydkustens ordkonstskola. Satsningen finansieras av Lisi Wahls
stiftelse för studieunderstöd.
Inspirationsmaterialet är fyllt av kreativa
diskussionsfrågor och uppgifter som ger
verktyg att fördjupa läsupplevelsen och
stimulera barnens eget skapande och
skrivande. Samtal och arbete kring böcker
är avgörande för att uppmuntra intresse
för läsning och litteratur.

Materialet finns att ladda ner på

https://ordkonst.fi/sv/bestall/bokpaket/
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UngMarthas broschyr om
Östersjön
Dyk med oss under ytan och bekanta dig med
spännande djur, färggranna naturtyper och konkreta
tips på vad du kan göra för att Östersjön ska bli ett
välmående hav igen. Vi kan alla hjälpas åt!
Broschyren har producerats i samarbete mellan
Ungmartha, Finlands svenska Marthaförbunds
Östersjöprojekt Östersjön 2.0 (finansierat av Svenska
folkskolans vänner, Svenska kulturfonden, Stiftelsen
Tre Smeder och August Ludwig Hartwalls Stiftelse)
och Tvärminne zoologiska station och projektet
Baltic Window (finansierat av Svenska kulturfonden
och Brita Maria Renlunds stiftelse).
Ung martha skickar detta fina magasin till alla
eftisar i Svenskfinand som gåva med årets första
Eftis-info!
Broschyren kan också läsas digitalt
eller beställas i flera ex:

https://issuu.com/marthaforbundet

Pratar du AKK?
AKK-mässan ordnas 1.4.2022
Tid:
1.4.2022, kl 10-14.45
Info & anmälning:
https://www.akkmassan.info/
Innehåll:
Under AKK-mässan, som för första gången ordnas
som ett webbinarium, får du bekanta dig med
verktyg, material och arbetsmetoder som stöder
kommunikation, inklusion och vidareutveckling.
Programmet består av föreläsning, workshoppar,
paneldiskussion samt en virtuell utställning.
Mässan riktar sig till alla som är intresserade av
AKK och tillgänglighet. Anmäl dig redan nu!
Vad är AKK?
AKK eller alternativ och kompletterande kommunikation är de insatser som behövs för att
ersätta eller komplettera talad kommunikation mellan människor. Kommunikationen kan ske
t.ex. med stödtecken, kroppsspråk, bilder eller bliss-språk.
SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND
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MONICA MARTENS-SEPPELIN

monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
050 3308234

S Y D K U S T E N S L A N D S K A P S F Ö R B U N D R F • M E D E L H AV S G ATA N 1 4 A , 0 0 2 2 0 H E L S I N G F O R S
H E L S I N G F O R S @ S Y D K U S T E N . F I • W W W. S Y D K U S T E N . F I
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Vi är med i ledningsgruppen för morgon- och eftermiddagsverksamheten vid Sydkustens landskapsförbund:
Sonja Hyvönen (ordförande)
Utbildningsstyrelsen
sonja.hyvonen@oph.fi
029 5331410

Eva-Lotta Backman-Winqvist
Finlands svenska idrott
eva-lotta@idrott.fi
050 524 9624

Carina Kekäle
Yrkesakademin i Österbotten
carina.kekale@yrkesakademin.fi
050 4070054

Förbundet Hem och Skola
hemochskola@hemochskola.fi
050 305 59 49

Helena Pulkkinen
Folkhälsan Syd Ab
helena.pulkkinen@folkhalsan.fi
050 3768196

Mirva Sandén
Kyrkans central för det svenska arbetet
mirva.sanden@evl.fi
040 585 1357

Anne Lindholm
Borgå stad
anne.ch.lindholm@porvoo.fi
040 195 2805

Minna Lindberg
Finlands Kommunförbund
minna.lindberg@kuntaliitto.fi
050 577 2243

Gisela Andergård-Heiskanen
Fortbildningscentrum Prakticum
gisela.andergard-heiskanen@prakticum.fi
050 4414 334

Monica Martens-Seppelin (sekreterare)
Sydkustens landskapsförbund
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
050 3308234

Isabella Franck
Barnavårdsföreningen i Finland
isabella.franck@bvif.fi
050 5777 987
Elise Hindström
Marthaförbundet, Ung Martha
elise@martha.fi
044 280 6813

