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NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM  
MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

Monica Martens-Seppelin
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi 
(09) 618 212 31

Vi har redan hunnit en bra bit in på det nya året och vårsolen börjar snart värma 

våra bleka kinder och fåglarna kvittrar i träden. I detta nummer hittar du igen 

många intressanta kurser som du kan delta i och fina tips för verksamheten.

NATIONELLA ÄRENDEN  •  UTBILDNING OCH KURSER  •  MATERIAL  •  TIPS

SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF    GEORGSGATAN 29 A 3    00100 HELSINGFORS    HELSINGFORS@SYDKUSTEN.FI    WWW.SYDKUSTEN.FI
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År 2018 firar Barnavårdsföreningen i Finland som Finlands äldsta 
barnskyddsorganisation 125-årsjubileum.

Barnavårdsföreningen arbetar för en 
bättre barndom, ett stärkt föräldraskap 
och ett barnvänligare samhälle. 
BF jobbar professionellt på svenska och 
finska med en personalstyrka på 
omkring 120 anställda.

Till föreningen hör ett barnhem och flera daghem och fyra eftisar i Helsingfors. Vi har eftisverksma-
het på Botby eftis, Cygnaeus eftis, Drumsö eftis och Gillebo eftis i Kårböle. Vi ger också stöd och råd 
till barn och familjer som upplever vardagen som utmanande, exempelvis på grund av skilsmässa el-
ler neuropsykiatriska problem. Barnavårdsföreningen arbetar allt mer i skolorna för att stödja barns 
och ungas välmående där. Även Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö är en del av oss.

Föreningen betonar vikten av förebyggande åtgärder och vill stödja barn och föräldrar i ett så tidigt 
skede som möjligt. Som Finlands enda svenska barnskyddsorganisation har BF ett särskilt ansvar att 
producera svenskspråkig service till barn och familjer. Dessutom fortbildar de personal inom bran-
schen. Se mera info om verksamheten och kommande kurser på hemsidan:

 www.bvif.fi 

BARNAVÅRDSFÖRENINGEN I 
FINLAND FYLLER 125 ÅR!

På sommarkompassen.fi hittar du info om sommarverksamheter för barn och 
unga i hela landet, så som kurser, läger, utfärder och andra aktiviteter. Du kan söka 
aktivitet utifrån region och ålder för att lätt hitta vad som är intressant för just dig. 
Alla verksamheter i Sommarkompassen är på svenska.

Vill du presentera din verksamhet i Sommarkompassen? Som organisation kan du 
kostnadsfritt kostnadsfritt presentera svenskspråkiga evenemang som äger rum 
under perioden juni-augusti och som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 
7-29 år.

För mer information, ta kontakt med Liselott Lindén liselott.linden@luckan.fi.

www.sommarkompassen.fi

SOMMARKOMPASSEN
- HITTA OCH TIPSA OM SOMMARAKTIVITETER PÅ SVENSKA
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Godis och monster i filmverkstad på eftis
Barnavårdsföreningens eftisbarn fick chansen att göra film under ledning mediepedagog  
Rasmus Sumelius. Målet med filmverkstäderna var att barnen skulle ha det roligt tillsammans 
och få prova på något nytt. Rasmus Sumelius har skrivit ett blogginlägg om filmverkstäderna. 
Det finns också publicertat på ww.eftis.fi

 

 
Bildkollage: Pexels och University clipart
 
Att göra film är något som de flesta barn i dagens värld har provat på. Redan mindre barn har filmat 
med antingen sin egen eller föräldrarnas mobil. Tröskeln att göra film som grupparbete kan ändå kännas 
högre. Ur en pedagogisk synvinkel är det bra för barnen att lära sig hur film blir till, eftersom många barn 
konsumerar film flera timmar dagligen.

Barnen skapar tillsammans 
Filmverkstäderna på Barnavårdsföreningens eftisar började med att barnen funderade på fenomen som 
de sett på film. Ofta väljer barnen att kopiera bekanta händelser och rollfigurer in i sina egna filmer.
Eftisbarnen fick skapa en övningsvideo som fungerade som introduktion till videoteknik. Vi utgick från 
sådant som barnen sett på TV och nu fick prova på att göra helt själv.
Grafiska effekter som explosioner, försnabbningar, ljudeffekter och grönskärmstekninker användes. Det 
viktigaste var att barnen kollektivt skapade en berättelse, som de sedan kunde tillämpa någon av effek-
terna på.

Spöken och monster
Föräldrar kanske önskar att barn skulle skapa snälla och rättvisa filmer. Oftast handlar det ändå om kända 
figurer som pokémon, spindelmannen, enhörningar, spöken och monster.

Har barnen möjlighet att välja genre vill de oftast göra en film med skräck och spänning eller en komedi. 
En enda kärleksfilm har gjorts under mina tio år som handledare av filmverkstäder. Ibland kommer försla-
get om att göra en kärleksfilm upp, men det finns aldrig några frivilliga skådespelare.

Roligt att göra film
Filmverkstäderna är roliga och motiverande för barnen. De flesta går omkring och drömmer om att få 
vara med i en film. Det händer väldigt sällan att barnen inte är motiverade eller tycker att det är tråkigt 
att skapa film.

Det roligaste är att filma själv eller bli filmad. Det som upplevs som det tråkigaste är planering och väntan 
på att någon annan filmar eller blir filmad. Det som alla deltagare ser framemot är att få se filmen utveck-
las till en färdig produkt.

Innehållsmässigt har godis visat sig vara höstens trend på Barnavårdsföreningens eftisar. Filmerna fick 
följande titlar: För mycket godis, Farmors godisbutik, Godislandet, Kidnappningen, Bajskorvens äventyr, 
Solhundarna, Familjen i fara och Polismötet.

Rasmus Sumelius 
mediepedagog och producent
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LEK OCH RÖRELSE, KURSER VÅREN 2018

Lugna barn
Finlands svenska idrott ordnar en kurs med ”barnyoga”, mindfullness, balans och avslapp-
ning. Det är en lugn form av gymnastik som stärker barns kroppsmedvetenhet, rörlighet och 
kroppskontroll. De lugna övningarna förverkligas i en trygg och bekant miljö. Genom barnyoga 
kan barnen slappna av och känna sig trygg. Vi jobbar också med olika andningsövningar.

Under kursen får du en rörelsebank med olika yogarörelser anpassade för barn. Rörelserna 
främjar motoriken och rörligheten hos barn i viktiga tillväxtfaser. Genom olika yogaövningar 
blir barnen medvetna om en bra hållning och välmående.

Praktiska inspirationskvällar våren 2018:
4.4.2018 Lugna barn. Åland
9.4.2019 Lugna barn. Ekenäs 

Kurspris:   30 € 
Anmälning:  https://idrott.fi/sv/verksamhet/bum/lek_o_rorelse/
Förfrågningar: Eva-Lotta Backman-Winquist tfn. 050-5249624 e-post: eva-lotta@idrott.fi

Skogsmulle
SKOGSMULLE GRUNDKURSER (16 h) Pris: 180 € 
21, 28.3 (kl. 14-18) och 7.4.2018 (kl. 9-16) Esbo
20 (kl. 18-21) -21.4.2018 (Kl. 9-16) Tammerfors 
21-22.4.2018 Helsingfors

SKOGSKNYTTE KURS (8 h) Pris: 100 €
14.4.2018 (kl. 9-16) Kyrkslätt

SKOGMULLE “BRACH UP” INSPIRATIONSKURS (3 h) Pris: 30 €
10.4.2018 Esbo
12.4.2018 Ekenäs
18.4.2018 Lovisa

Anmälningar via https://idrott.fi/sv/verksamhet/bum/skogsmulle/ledarkurser/
Förfrågningar: Eva-Lotta Backman-Winquist tfn. 050-5249624 e-post: eva-lotta@idrott.fi

Vi är flexibla. Vi arrangerar även kurser för mindre grupper hos er. 
Ta kontakt så berättar vi mer!

Följ med www.idrott.fi för övriga kurser och mer information.

FINLANDS SVENSKA IDROTT
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NORMER OCH NORMMEDVETENHET
Datum:   4, 5 eller 6.4.2018, kl. 10:00-17:00. 
Plats:  Unga Teatern, Klobbskogsvägen 9, 02630 Esbo.
Deltagaravgift: 90€ inkluderar lunch, kaffe, teaterföreställningen  
 Mördarens apa och en verkstad.

Denna fortbildning med fokus på normmedvetenhet ger verktyg för 
arbete med barn och unga. Fortbildningen inspireras av teaterföreställ-
ningen Mördarens apa, och innefattar teori och konkreta verktyg inom 
ämnet. Hur kan personer som jobbar med barn och unga skapa goda 
grunder för allas delaktighet? Hur kan man skapa en positiv gruppdy-
namik? Fortbildningen arrangeras av Unga Teatern tillsammans med 
Ungdomsakademin Luckan. Det arrangeras tre fortbildningsdagar, 
4-6.4.2018, med samma program på Unga Teatern, Välj den dag som 
passar dig bäst. Det finns ett begränsat antal platser per dag.
     
Bindande anmälningar.
För mera information, Marica Fagerholm-Åsten, tfn. 040-5618454
marica.fagerholm-asten@ungateatern.fi     

SPRÅKETS MÅNGA MÖJLIGHETER
- Inspirationsdag om möten över generationsgränserna i daghem, eftis och skola

Kom med på en inspirationsdag kring språkstimulans, berättande och läsglädje. 
Du får ta del av inspirerande erfarenheter och lyckade satsningar kring språkstim-
ulans och läsning i form av möten över generationsgränser.

22.3.2018, kl. 9-12 i Borgå, Borgå stadsbibliotek
4.4.2018, kl. 9-12 i Raseborg, Ekenäs bibliotek

Målgrupp: 
Personer som är intresserade av frivilligarbete i skola, eftis 
och daghem samt rektorer, lärare, eftisledare, personal 
inom småbarnspedagogik och övriga intresserade

Innehåll:
Vi dyker tillsammans med Johanna Sallinen ner i språkets rika värld. Vi funderar på hur vi kan 
skapa språkligt inspirerande sammanhang för barnen med hjälp av lyhördhet, lek, läsning och 
berättande. Vi bekantar oss också med Folkhälsans material som lockar till språklaborationer, 
sagor och fabuleringar. Medfostrare delar med sig av sina erfarenheter och presentaterar 
lyckade satsningar kring språkstimulans och läsning. 

Pris: Kostnadsfritt
Anmälning:  Senast en vecka före respektive inspirationsdag via  
 http://sydkusten.fi/utbildning/kurser/
Information:  Monica Martens-Seppelin, 050-3308234  
 monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
Arrangörer: Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund,  
 Borgå stadsbibliotek och Raseborgs stadsbibliotek
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KORTKURSER PÅ  YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN  våren 2018 

Livräddande Första hjälpen - Pris 110€
13.3.2018, kl 12-15, enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Johanna Nyby, HVM, hälsovårdare, utbildare i första hjälpen 
044-750 32 92, johanna.nyby@yrkesakademin.fi 

Barn och olyckor 4h barnrelaterad fhj kurs - Pris 65 € Första hjälpen kortet ingår
20.3.2018 kl. 17.30-20.30 Pedersöre enheten 
Utbildare Lotta Brännkärr tfn 044-750 3154 lotta.brannkarr@yrkesakademin.fi 

Första hjälpen Fhj 1® - Pris 110 € Första hjälpen kortet ingår
14.3 och 21.3.2018, kl 8.30-16.00 (omfattar 16 h)
enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Utbildare Maria Männikkö, tfn 044-750 3144, maria.mannikko@yrkesakademin.fi 

Första hjälpen Fhj 1® - Pris 110 € Första hjälpen kortet ingår
4.4 och 11.4.2018, kl 8.30-16.00 (omfattar 16 h)
enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Johanna Nyby, HVM, hälsovårdare, utbildare i första hjälpen 
044-750 32 92, johanna.nyby@yrkesakademin.fi 

Första hjälpen Fhj 2® Pris 110 € Första hjälpen kortet ingår
11.4 och 25.4.2018, kl 8.30-16.00 (omfattar 16 h)
enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Christian Almén, 044-750 31 27 eller christian.almen@yrkesakademin.fi 

Första hjälpen Fhj 2® Pris 110 € Första hjälpen kortet ingår
8.5 och 15.5.2018, kl 8.30-16.00 (omfattar 16 h)
Enheten i Pedersöre Sursikvägen 41, 68910 Bennäs
Lotta Brännkärr, tfn 044-7503154 lotta.brannkarr@yrkesakademin.fi 

Yrkesakademin ordnar också ett flertal kurser och testtillfällen 
i hygienkompetens under våren på svenska, finska och engelska.

Yrkesexamen för ledare för skolgång och 
morgon- och eftermiddagsverksamhet
Prakticum inleder i augusti 2018 en läroavtalsutbildning för ledare för skolgång och morgon- och eft-
ermiddagsverksamhet . Med denna yrkesexamen för du behörighet att stöda, handleda och assistera 
barn, ungdomar och vuxna i miljöer inom fostran, undervisning och det sociala området. De huvudsak-
liga arbetsmiljöerna är skolor och läroanstalter samt den morgon- och eftermiddagsverksamhet eller 
andra fritidsaktiviteter som ordnas i anslutning till läroanstalterna.

Utbildningsort:   Helsingfors
Utbildningstid:  Augusti 2018 - Maj 2018. Läroavtalet tecknas från augusti 2018 till juli 2019.
Sista ansökningsdag: 13.8.2017
Deltagaravgift:  450 € deltagaravgift, 150 € pant för iPad mini
Mera information: Mikaela “Mela” Nyholm, tfn 040 542 5300, mikaela.nyholm@prakticum.fi

Yrkesakademin i Österbotten

Mera information hittar ni på 

https://www.eduya.fi/
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Nytt pedagogiskt material 
för barnböcker 
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Sydkustens ordkonstskola jobbar med att utarbeta pedago-
giskt material, både inom ramen för Ordkonstskolans egen 
verksamhet och i samarbete med andra aktörer.

Ordkonstmaterial för bokpaket 2018
Sydkustens ordkonstskola har utarbetat ett pedagogikst ma-
terial för några finlandssvenska barnböcker.  Materialet utar-
betades till det bokpaket som rån Lisi Wahls stiftelse och För-
bundet Hem och Skola. Häftet innehåller med tips på roliga 
ordkonstuppgifter som kan göras i samband med att barnen 
läsar böckerna eller att man läser boken högt. 

Tilläggsuppgifter: 
Maja Ottelin maja.ottelin@sydkusten.fi 045-8944089

Läs mer på
https://ordkonst.fi/pedagogiskt_material/

LÄSVECKAN FIRAS 16-22.4.2018
Tema för Läsveckan 2018 är Min berättelse. Läscentrum upp-
manar alla att skriva eller framföra sin egen berättelse. Man 
kan delta i Läsveckan med att tipsa om sin egen favoritberät-
telse med ett tipskort, ordna ett evenemang och använda sig 
av Läsveckan-material. Alla kan delta i Läsveckan. Berätta hur 
du firar Läsveckan på sociala medier under hashtaggen #luku-
viikko!

Man kan delta i Läsveckan på många olika sätt. Läscentrum 
erbjuder tips för modersmålsundervisningen, utmaningar, täv-
lingar och information om läsning och multilitteracitet inför 
Läsveckan.

Skolor och eftisar kan delta i Läsveckan med egna jippon och 
evenemang.  Många bibliotek har specialprogram under Läs-
veckan, författarbesök, temadagar och bokcirklar. Du kan an-
mäla ditt program till Läsveckans gemensamma evenemangs-
kalender.

Du kan beställa en gratis Läsveckan-affisch från Läscentrum. 
Beställ affisch asiakaspalvelu@lukukeskus.fi

Läs mer på www.lukuviikko.fi/sv/



Sonja Hyvönen (ordförande)
Utbildningsstyrelsen 
sonja.hyvonen@oph.fi 
029 5331410 

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

Isabella Franck
Barnavårdsföreningen i Finland 
isabella.franck@bvif.fi
(040) 866 8765

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

Vi är med i ledningsgruppen för morgon- 

och eftermiddagsverksamheten vid 

Sydkustens landskapsförbund

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

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

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

Carina Kekäle
Yrkesakademin i Österbotten 
carina.kekale@yrkesakademin.fi 
(06) 324 2358

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

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

Monica Martens-Seppelin (sekreterare) 
Sydkustens landskapsförbund 
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi 
(09) 618 212 31

INFO

EFTIS OCH KLUBBAR 
PÅ FACEBOOK
Eftis- och klubbverksamheten finns på Facebook. 
Här kan du följa med vad som händer och också 
själv publicera inlägg, länkar, information, tankar 
och frågor eller skapa en diskussion! 

https://www.facebook.com/eftisochklubbar
Du hittar sidan också via www.eftis.fi
Gå in och gilla sidan!


