NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM
MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

MARS 2019

∙ Eftis-info har fått ett nytt utseende
∙ Mulleverksamheten i Finland fyller 40 år
∙ Läsveckan firas 22-28.4.2019
∙ Vårens kurser i hela Svenskfinland
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Sydkustens landskapsförbund representerar det svenskspråkiga nätverket inom Utbildningsstyrelsens
nationella nätverk för utvecklandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Eftis-info har fått
nytt utseende
Under våren 2019 förnyas både nyhetsbladet Eftis-info och webbsidan eftis.fi. Förts
ute är nyhetsbladet som du nu har i din hand. Senare i vår kommer den nya webbsidan
eftis.fi att lanseras. Webbsidan kommer fortsättningsvis att innehålla aktuell information om eftisverksamheten, som t.ex lagstiftning, tips för verksamheten, utbildning och
kurser, material, länkar och artiklar från eftisar i Svenskfinland. Webbsidan klubbar.fi
försvinner och förenas med eftis.fi där det kommer att finnas info om skolans klubbverksamhet.
Sydkustens landskapsförbund koordinerar och utvecklar sedan 1999 eftis- och klubbverksamheten i Svenskfinland. Vi representerar de tvåspråkiga kommunerna i Utildningsstyrelsens nationella utvecklingsnätverk.
Vi vill gärna höra din åsikt om det nya nyhetsbladet och vad du vill att ska finnas på
den nya webbsidan. Hör gärna av dig till eftis@sydkusten.fi

Vill du få behörighet till
ditt jobb?
Alldeles nya examensgrunder har utkommit den 1.1.2019. Du hittar dem på egrunder
(https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/5116903) och idag heter examen Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, Kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. Svenskspråkig utbildning
kan fås på Yrkesakademin i Österbotten, Prakticum och Axxell som alla arrangerar examen. Axxell inledde en utbildning i februari 2019 och Yrkesakademin och Prakticum
har kontinuerlig ansökan. Läs mer på deras webbsidor:

www.yrkesakademin.fi

www.prakticum.fi

www.axxell.fi

Kontaktpersoner:
Axxell: 		Carola Gröndahl, 044 739 7622, carola.grondahl@axxell.fi
Prakticum: 		Gisela Andergård-Heiskanen, 050 441 4334,
		gisela.andergard-heikkinen@prakticum.fi
Yrkesakademin: Carina Kekäle, 050 4070054, carina.kekale@yrkesakademin.fi
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Ett heldagsseminarium där aktuell forskning möter praktiskt mobbningsförebyggande
arbete. Universitetsläraren Patrik Söderberg presenterar såväl sin egen som aktuell internationell och nordisk forskning om mobbning. Folkhälsan och Luckan presenterar metoder
och material inom mobbningsförebyggande arbete.
Seminariet riktar sig till skolpersonal, andra sakkunniga som möter barn och unga i sina
jobb samt studerande.
Tid: 10.4.2019 kl.9-15
Plats: Åbo Akademi Vasa, Strandgatan 2, 65100 Vasa
Föreläsare: Patrik Söderberg, Åbo Akademi, Mirjam Malik, Luckan
och Maria Lingonblad, Folkhälsan
Pris: Sen´mariet är avgiftsfritt, morgonkaffe ingår
Arrangörer: Luckan UngInfo, Folkhälsan och Åbo Akademi
Anmälning: Senast 27.3.2019 till ellen.sammallahti@luckan.fi

Tecken som stöd
Tid: 29.4 och 13.5, kl. 9:00-15:00
Plats: Lilla Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors
Luckan erbjuder en fortbildning i två delar som handlar om tecken som stöd. Då ett
barn har svårt att, eller inte kan uttrycka sig med ord kan kommunikationen bli utmanande och frustrerande. Det kan vara bra att ha konkreta lösningar och kunskap om
tecken som stöd på arbetsplatsen, så att man i arbetet kan använda tal och tecken
samtidigt, med syfte att förtydliga vad som sägs.

Läs mer om Luckans verksamhet på www.luckan.fi
SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND
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Skogsmulleverksamheten
fyller 40 år
Skogsmulleverksamheten är en fin form av utomhuspedagogik
för barn i åldern 5-7 år
Skogsmulleverksamheten kom till Finland 1979 och firar i år 40-årsjubileum. I skogen kan
barnen fritt leka, hoppa, klättra, bygga, vara detektiver och forskare. Lära sig vara rädd
om naturen. Uppleva livet i naturen med alla sina sinnen. Få vana att vistas i naturen. Vara
ute i alla väder. Äta vägkost ute i skogen, vid sin egen mulleplats. Få trygghet från en
ledare. Skogsmulle är en ledarens pedagogiska hjälpmedel och en sagofigur, som med
sitt lekfulla sätt får oss att förstå att vi behöver kontakt med naturen för att må bra. Verksamheten fyller långt den kompetens som krävs enligt läroplanen för utomhuspedagogik
inom småbarnspedagogiken.

SKOGSMULLE GRUNDKURS
Skogsmullegrundkursen är 16–timmar och ger ledarkompetens för Skogsmulleverksamheten, som är populär på många daghem i Finland. Denna kurs arrangeras genom 8
timmar självstudier, samt en praktisk dag i naturen.
Grundkursen ordnas på följande orter:
6.4.2019, Lahtis
6.4.2019 Helsingfors
27.4.2019 Larsmo
27.4.2019 Åbo
10.5.2019 Åland
Pris: 180 €

SKOGSMULLE LEDARTRÄFF
Ledarträffen är för dig som leder Skogsmulleverksamhet.
Ny, som erfaren. Alla är välkommen med!
Kom och träffa andra Skogsmulleledare få tips och idéer på verksamheten. Träffen tar
upp hela Skogsmulleverksamheten från 3-7 åringar. Det är ett praktiskt tillfälle i naturen.
Under träffen får du veta hur man kan använda läroplanen för småbarnspedagogik.
Packa vägkosten och kom med!
Ledarträffen ordnas på följande orter:
25.4.2019 kl. 18-20 Ekenäs på Ramsholmen
25.4.2019 kl. 18-20 I Helsingfors, Kajsaniemi
26.4.2019 kl. 18-20 i Korsholm, Bottnia hallen
8.5.2019 kl. 18-20 Esbo, Lekskolan Sockan
Träffarna är gratis, men anmälning är obligatorisk.
Anmälning till kurserna sker via www.skogsmulle.fi
Förfrågningar kring verksamheten och kurserna:
Eva-Lotta Backman tfn 050-5249624, e-post eva-lotta@idrott.fi
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Mitt i naturen 5-6.9.2019
– Närmiljö blir lärmiljö

Utomhuskonferensen Mitt i naturen med temat “Närmiljö blir lärmiljö” arrangeras den
5-6.9.2019 i Esbo. Det blir två aktiva dagar med föreläsningar och workshopar vid
Finlands naturcentrum Haltia.
Innehållet stöder direkt den förnyade läroplanen för grundskola och småbarnspedagogiken. Påprogrammet även workshopar för lärare vid andra stadiets utbildning hur man
kan motivera och inspirera till självständigt arbete.
Konferensen vänder sig till bl.a. pedagoger inom skola, eftis och småbarnspedagogik,
lärarutbildningar och skolhälsovården samt övriga intresserade yrkesgrupper och ideella ledare inom ämnesområdet friluftsliv, hälsopromotion, natur- och kulturguidning.
Pris 130 € fram till 1.4.2019, efteranmälningar 150 €. 90 € för studerande.
Sista anmälningsdagen är 23.8.2019
Arrangörer är Finlands Svenska Idrott fungerar som huvudarrangör i samarbete med
Finlands naturcentrum Haltia, Folkhälsan, Natur och Miljö, Yrkesinstitutet Axxell, Finlands Svenska 4 H, Finlands Svenska Scouter, Ung Martha m.fl.
Information: Eva-Lotta Backman, eva-lotta.backman@idrott.fi, 050 5249 624

Läs mer på www.mittinaturen.fi

SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND
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SKATTER

FÖR STORA OCH SMÅ

Utbildningsdagen riktar sig till
professionella och vårdnadshavare
och andra som är intresserade av
barns hälsa och välbefinnande.
Utbildningsdagen är kostnadsfri.
Kaffe med tilltugg ingår.

START 11.30
Utställningen öppnar

Inspiration för att främja
hälsa bland småbarn

Anmälningar och mer info på
folkhalsan.fi/skatterforstoraochsma
tfn 044 788 3633
jennie.stolzmann@folkhalsan.fi

CAROLA RAY OCH SUSANNA STRANDBACK
12.45–13.45 Grönt och sött – resultat och
reflektioner från Folkhälsans DAGIS-forskning
kring daghemmets roll i barns kostvanor

Onsdagen den 10 april 2019
kl. 11.30–16.00
Folkhälsans huvudbyggnad,
Topeliusgatan 20,
Helsingfors

11.30–12.30 Bekanta dig med
utställningen där Folkhälsans
verksamhet och material för barn
presenteras enligt tre teman.
Möjlighet att äta lunch i Folkhälsans
matsal på egen bekostnad.

i ge n

12.30–12.45 Öppningsord av
Pia Rosengård-Andersson, chef för
avdelningen Familjer och relationer.
12.45–13.45 Forskare Carola Ray
och sakkunnig i kost Susanna
Strandback diskuterar teori och
praktik utgående från Folkhälsans
DAGIS-forskningsresultat. De lyfter
fram hur man kan ta tillvara resultaten
i daghemmets verksamhet och hur
pedagoger och föräldrar tillsammans kan
främja barns hälsa.
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SKATTJAKT 13.45–14.30
med kaffe och tilltugg.

PETRA ZILLIACUS 14.30–15.50
Högt och lågt – om lågaffektivt
bemötande och ICDP:s
reglerande dialog

13.45–14.30 Utställning och kaffe
med tilltugg .
14.30–15.50 Psykolog Petra Zilliacus
talar om mötet mellan den vuxna och
barnet relaterat till begreppet lågaffektivt
bemötande. Hon belyser också dialogen
mellan barnet och den vuxna utgående
från det relations- och resursorienterade
förhållningssättet i det förebyggande
interventionsprogrammet ICDP.

MÅL 15.50–16.00
Seminariet avslutas

15.50–16.00 Avslutning.

www.folkhalsan.fi

Vi finns på Facebook:
facebook.com/folkhalsan

Yrkesakademins kortkurser i
Österbotten våren 2019
Pedersöre

Första hjälpen Fhj 1® 08.05 och 14.05.2019
Social- och hälsovårdens säkerhetskortsutbildning 16.05.2019

Vasa

Första hjälpen Fhj 1® 02.04 och 09.04.2019/08.04 och 09.04.2019
Första hjälpen Fhj 2® 28.03 och 29.03.2019
Hygienkompetens test 21.02/28.03 /25.04 /15.05 /23.05/04.06 /10.06.2019
Hygienpass och livsmedelshygien (kurs + test tillfälle) 09.04 /07.05.2019
Hygiene proficiency test - Hygiene Passport 28.03/25.04/23.05.2019
Social- och hälsovårdens säkerhetskortsutbildning 04.04.2019

Närpes

Hygienkompetens test 21.03/29.04/21.05.2019
Första hjälpen Fhj 1® 21.3 och 28.3.2019
Att möta och bemöta regnbågsfamiljer 07.05.2019
Social- och hälsovårdens säkerhetskortsutbildning 9.5.2019
Anmälan och info om dessa kurser och andra: www.eduya.fi/kurser
Ta kontakt för offert på skräddarsydda kurser! Kurserna kan även ordnas på Er arbetsplats.
Carina Kekäle 050 407 0054, carina.kekale@yrkesakademin.fi
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LÄSVECKAN FIRAS 22-28.4.2019
Årets tema är Hela Europa läser!
Ni kan delta i Läsveckan genom att dela lästips, ordna evenemang och använda material som finns på Läsveckans webbplats.
Anmäl ert evenemang till den gemensamma evenemangskalendern för att vara med i
Läsveckans informationskanaler. Ni får gärna anmäla också slutna evenemang – på det
sättet kan ni ta del av varandras tips på hur man kan fira Läsveckan.
Material, tips, läskort och mera info hittar du på

HTTPS://LUKUVIIKKO.FI/SV/

Nytt material
TA L A M E D D I T T B A R N O M
SEXUELLA TRAKASSERIER
Hur ta upp frågor om kroppslig integritet och respekt med barn?
Varför och hur uppkommer sexuella trakasseriet?
Att bryta tystnadskulturer
Att tala är guld
Vad gör vi då vi är oroliga över att något hänt eller skulle kunna hända?
Vi kan på olika sätt stöda våra barn att bygga en trygghet i sin kropp och sexualitet.
Materialet har skrivits av likabehandlingskonsult Malin Gustavsson och kan laddas ner
på Hem och Skolas webbsida.

W W W. H E M O C H S K O L A . F I
SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND
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MONICA MARTENS-SEPPELIN

monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
(09) 618 212 31
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
W W W. FA C E B O O K . C O M / E F T I S O C H K L U B B A R

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
(06) 324 2358

Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westeren@hemochskola.fi
(09) 5657 770

Helena Pulkkinen
Folkhälsan Syd Ab
helena.pulkkinen@folkhalsan.fi
(09) 315 5502

Mirva Sandén
Kyrkans central för det svenska arbetet
mirva.sanden@evl.fi
(09) 1802 551

Isabella Franck
Barnavårdsföreningen i Finland
isabella.franck@bvif.fi
050 5777 987

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

Karin Lassenius
Finlands Kommunförbund
karin.lassenius@kuntaliitto.fi
050 577 2243

Elise Hindström
Marthaförbundet, Ung Martha
elise@martha.fi
(09) 696 225 54

Mikaela Nyholm
Fortbildningscentrum Prakticum
förnamn.efternamn@prakticum.fi
050 380 7180

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

