NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM
MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

OKTOBER 2019

∙ Fortbildningen "Trygghet & Välbefinnande"
startar på två orter i november 2019
∙ Höstlovet blir LÄSLOV
∙ Intressanta 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.

Regeringens budgetförslag för 2020
För undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås 6,8 miljarder euro för
2020. Syftet med åtgärderna i budgetpropositionen är att höja finländarnas kompetens, förbättra utbildningens kvalitet och jämlikhet samt barns och ungas välbefinnande.
Regeringen bereder sig på att öka finansieringen av morgon- och eftermiddagsverksamhet
och hobbyverksamhet i anknytning till skoldagen med 14,5 miljoner euro från och med 2021.
För främjande av avgiftsfria hobbymöjligheter i anknytning till skoldagen föreslås därtill finansiering på 5 miljoner euro för 2020 för att återskapa Islandsmodellen i Finland. Inom ramen för
ett program inom småbarnspedagogik är syftet att stärka jämlikheten inom småbarnspedagogiken och att motarbeta den ojämlika utvecklingen. I programmet ingår därtill utveckling
av bl.a. en modell för stöd i tre steg, utvidgning av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik
på deltid för 5-åringar och pilottestning av tvåårig förskoleundervisning. Dessutom återställs
den subjektiva rätten till småbarnspedagogik fr.o.m år 2020.

Svenskfinland har fått två
nya läsambassadörer!
Projektet Den finlandssvenska lasambassadören x 2 pågår mellan 1.8.2019 och 31.7.2022.
Under tre års tid arbetar författaraen och skådespelaren Henrika Andersson samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass som finlandssvenska läsambassadörer för
att stödja läsandet i Svenskfinland.
Bakgrunden till projektet ligger bl.a. i de PISAresultat som visar att läsfärdigheten hos barn i
svenskspråkiga skolor ligger på en lägre nivå än
hos barn i finskspråkiga skolor. Syftet med projektet
är att lyfta fram, uppmuntra, förnya och utveckla
läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska
barn och unga. Svenska kultirfonden, Svenska
folkskolans vänner samt stiftelsen Brita Maria
Renlunds minne finansierar läsambassadörsprojketet. Sydkustens landskapsförbund fungerar
som arbetsgivare.
Läs mer på deras webbsida:

www.lasambassadoren.fi

Kontaktuppgifter:
henrika.andersson@sydkusten.fi
amanda.audas-kass@sydkusten.fi
Ta frimodigt kontakt!
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TRYGGHET &
VÄLBEFINNANDE

Fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden
Tid och plats:

Helsingfors 16.11.2019, 16.1.2020, 27.2.2020 och 2.4.2020
Vasa: 9.11.2019, 22.1.2020, 20.2.2020 och 17.4.2020
Arrangörer:		Sydkustens landskapsförbund i samarbetet med Barnavårdsföreningen i Finland
Information:
Monica Martens-Seppelin, 050-330 8234, monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
Pris:
Avgiftsfritt, materialet "Vi på eftis" ingår
Anmälning:		Senast 5.11 via www.eftis.fi/kurser
Hur kan vi skapa en miljö som betonar välmående, trygghet, självkänsla och glädjen att lyckas?
I denna fortbildning får du stöd, redskap och handledning i att reflektera över din egen yrkesroll
och hur du kan planera och utveckla ditt arbete med fokus på sociala färdigheter, välbefinnande
och samarbete i gruppen. Fokus läggs också på bemötande, barnens växelverkan och egna delaktighet i ansvarstagande och konfliktlösningar. Skolan förändras kontinuerligt och de nya utmaningarna förutsätter ett mångprofessionellt samarbete där yrkeskompetenser förenas för barnens
bästa. Genom interaktion och diskussion får du möjlighet att utveckla styrkorna hos dig själv och i
arbetsteamet. Fortbildningen erbjuder stöd och kunskap i att skapa och utveckla goda samarbetsmodeller med fungerande strukturer och nätverk.
Fortbildningen består av fyra moduler som innehåller föreläsningar, interaktiva övningar,
diskussioner samt mellanuppgifter.

Om konsten att styra sig själv
Tid:
9.11, kl. 8:30-15:30
Plats:
Linnankosken lukio, Biskopsgatan 24-26, Borgå
Pris:
40 €/person, inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe
Anmälning: Senast 27.10.2019 via https://sydkusten.fi/sv/avdelningar/seminarier/
Info:
Matias Österberg, matias.osterberg@sydkusten.fi, tfn 050-34 84525
Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogiken, i förskola, i eftis, i skola
För en del barn innebär daghemmets och skolans vardag stora utmaningar.
Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade
till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika
barn. Vardagliga situationer såsom samling och måltider, lek och skapande,
övergångar och val kan leda till att barnet upplever misslyckande. I dessa
stunder är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl
barnet, kamraterna som personalen. Men hur ska vi förstå varför det blir så
olika för barnen i mötet med omgivningen? Vad vet vi om hjärnan som är av
Föreläsare David Edfelt,
vikt för alla som arbetar med barn? Hur kan vi hantera och förebygga
leg psykolog och författare,
misslyckanden?
Stockholm
SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND
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En trygg lärmiljö

- säkerhetsfrågor i utveckling inom bildningsväsendet
Säkerhetskulturen inom bildningsväsendet är i fokus idag. Alla barn och unga har rätt till en
trygg och säker uppväxt- och lärmiljö. Fortbildningens målsättning är att öka kunskapen,
färdigheterna och kompetensen hos personalen inom bildningsväsendet när det gäller
säkerhet, trygghet och krisberedskap. Vi fokuserar på:
* uppbyggnaden av en säkerhetskultur
* användningen av verktyg för säkerhetsplanering och ledarskap
* främjande av yrkesövergripande samarbete
* användningen av effektiva metoder vid en systematisk utveckling av säkerhetskulturen vid
deltagarnas egna läroanstalter
En obligatorisk fortbildningsmodul ordnas på tre orter (Vasa, Helsingfors och Karleby). Därtill
kommer deltagarna att kunna välja bland sex valfria temamoduler.
Tidpunkt: Start 2020 i januari (Vasa, Helsingfors) och februari (Karleby).
Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande
utbildningen, eftisverksamheten, andra stadiets utbildning samt fria bildningen.
Utbildare: Utbildarna är sakkunniga inom bl.a. säkerhet, krisarbete, trygga lärmiljöer, förebyggande av mobbning och radikalisering.
Arrangörer: CLL vid Åbo Akademi, Karleby universitetscenter Chydenius och HY+ i Helsingfors.
Mera info:
www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-ochlararfortbildning/en-trygg-larmiljo/
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Ung Marthas recepttävling
– med ingredienser från skogen

Finlandssvenska matkulturdagen instiftades på initiativ av Finlands svenska Marthaförbund
och firas sedan 1992 årligen den 9 oktober. Avsikten med dagen är att uppmärksamma och
bevara de unika finlandssvenska mattraditionerna. Årets tema för finlandssvenska matkulturdagen är skogens smaker. Ungmartha vill uppmärksamma detta genom att utlysa en recepttävling för alla högstadieelever och i år även övriga matlagningsintresserade grupper (minst
hälften av medlemmarna i gruppen skall vara under 18 år). I mån av möjlighet kan man
under processen använda #ungmartha på sociala medier och också tagga @ungmartha.
Som inspiration för dina skogsfärder har Marthaförbundet tagit fram den praktiska skogsguiden Skogens smaker, som skickas till alla eftisar som bilaga till nästa Eftis-info i november!
I den hittar du 120 tips och recept som ger inspiration för alla sinnen och alla säsonger.

Läs mer om recepttävlingen på www.martha.fi
Ungmartha önskar få in gruppernas bidrag senast 30.4.2020 per e-post till: ung@martha.fi

Upptäck normer
- Öka din kunskap och förstålse
kring normer, makt och normkritik

Målsättningen med denna fortbilding är att öka kunskap och förståelse kring normer, makt
och normkritik samt ett ökat reflektivt förhållningssätt kring verksamheten och det egna
agerandet. Fortbildningen består av fyra närstudiedagar och tre mellanuppgifter i vilka deltagarna bearbetar innehållet från närstudiedagarna. Under utbildningen utarbetar deltagarna en likabehandlingsplan med personalen på sina enheter. Fortbildningshelheten består
av fyra moduler.
Datum: 25.11.2019-3.4.2020
Pris: Kursen är gratis för deltagarna (resor, kost och logi på egen kostnad)
Utbildningsform, plats: Arcada, Helsingfors, fortbildningen består av när- och distansstudier
Information och anmälning: Senast 31.10.2019, https://www.arcada.fi/sv/upptack-normer
Arrangörer: Arcada, Ekvalita, Folkhälsan och Barnavårdsföreningen i Finland

SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND
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Yrkesakademins kortkurser
i Österbotten hösten 2019
Psykisk ohälsa bland barn och unga
Tid:
25.10.2019
Plats:
Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, A-huset
Målgrupp: Personal som kommer i kontakt med barn och unga, i skolan, inom småbarnspedagogiken, i förskola, i morgon- och eftermiddagsverksamhet och inom fritidsaktiviteter

Barnen och ungdomarna i livets villervalla: Barn - unga - mot vuxenlivet. När bör jag känna oro?
Psykisk ohälsa - orsakerna är många. Kravfylld samhällskultur. Föräldraskapet idag. Snabba lösningar långsiktiga mål. Ointresse av ledd aktivitet - Lärande . Utagerat beteende. Våldsamhet och
aggressivitet. Gränslösa barn och ungdomar. Låg affektivt bemötande som verktyg. Den fostrande
reflektionen. Vem är jag som fostrare?
Utbildare: Thomas Källund, sjukskötare, familjeterapeut, psykoterapeut
Info:
Thomas Källund, 06 3242373, thomas.kallund@yrkesakademin.fi
Pris:
80€ (inklusive moms 24%)
Anmälning: Senast 15.10 på https://www.eduya.fi

Första hjälpen Fhj 1®
Pedersöre 20.11.2019

Adress: Sursikvägen 41

Vasa 5.11.2019

Adress: Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset

Närpes 20.11.2019

Adress: Ängskullsvägen 1

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

Märk och stärk det goda i barnet
Tid: 30.10.2019, kl. 17:00-19:00
Plats/arrangör: Barnavårdsföreningen i Finland, Stenbäcksgatan 7 A, Helsingfors
Föreläsningen behandlar hur vuxna kan påverka samspelet med barn via insikt och medvetet
bemötande. Under kvällen diskuteras även positiva handlingsmodeller som kan ses stöda
barnets beteende. Föreläsare är sakkunnig inom barn- och familjearbete Nicklas Kurkio.
Föreläsningen riktar sig till föräldrar och dig som jobbar med barn. Vår expertis är att ge
information och stöd till familjer med barn med utmanande beteende – som exempelvis är
trotsiga, överaktiva eller har svårt att styra sitt beteende.
Anmäl dig senast 28.10.2019 till nepsy@bvif.fi, 050 565 1722
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NU LANSERAS LÄSLOVE T I FINLAND!
Höstlovet är avskaffat, i stället hägrar läslovet! Inspirerad av den svenska läslovsrörelsen kommer man i år också i Finland att utlysa höstlovet till läslov.
Bakom satsningen ligger en rad organisationer i bokbranschen, och också tidigare
kulturminister Annika Saarikko stöder läslovet. Läslovet ingår i (den finländska)
kampanjen Läsrörelsen.
Temat för årets läslov är resor, och förhoppningen är att familjer tillsammans läser
och reser i böckernas värld.
Läslovet är en gemensam satsning av organisationer som arbetar för läsfrämjande
och stöds av kulturministern. Det är en del av Läsrörelsen.
Läs mer och ladda ner material, bokmärken, afischer, mm på

HT TPS://LUKUVIIKKO.FI/SV/

Rötter ger vingar
- bok om åskådningsfostran inom småbarnspedagogiken
En bok på drygt 100 sidor som behandlar åskådningsfostran inom småbarnspedagogiken har utkommit på
svenska. Artiklarna i boken är översatta och hämtade
ur boken "Varhaiskasvatus katsomusten keskellä". Valet
av artiklar gjordes från det behov och perspektiv som
personal inom småbarnspedagogiken på daghem och
förskolor har.
Boken kan beställas kostnadsfritt av
mirva.sanden@evl.fi

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 LU 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
050 4070054

Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westeren@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

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

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

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

Elise Hindström
Marthaförbundet, Ung Martha
elise@martha.fi
044 280 6813

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

