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Eftisar viktiga för både barn och föräldrar

– Det är viktigt att diskutera eftisfrågor för att visa att verksamheten har viktig roll i samhället. 
Inte minst för att barnfamiljers vardag ska fungera. Vi vill stöda, sporra och motivera ledarna i 
arbetet, säger Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef vid Sydkustens landskapsförbund.
Det görs bland annat genom fortbildning, information och utvecklingsarbete. Runt 4 600 barn i 
årskurs 1–2 (69 procent) i de svenskspråkiga skolorna deltar i morgon- och eftermiddagsverk-
samheten. Det innebär att 78 procent av alla ettor och 61 procent av alla tvåor.
– Eftisledarna känner en jättestor uppskattning från barnen och föräldrarna men inte lika stor 
uppskattning bland de kommunala tjänstemännen och beslutsfattarna, säger 
 Martens-Seppelin.               Läs mer på sidan 20

Maya, Elin och Ron trivs ypperligt med eftermiddagsverksamheten i Forsby. Foto: Marit Björkbacka

Skolincident i Isnäs ett missförstånd
PERNÅ För ett antal veckor 
sedan började en intensiv ryk-
tesspridning på sociala medi-
er angående en incident vid 
Isnäs skola. Nya Östis skrev 
om händelsen i tidningen den 
26 januari. En man hade kört 
upp på skolgården och frågat 
efter en elev. Då varken eleven 
ifråga eller elevens föräldrar 
visste vem det var informera-
des de övriga elevernas vård-
nadshavare redan samma dag 
om händelsen. Det här ledde 

till ett Facebookinlägg som 
spreds från grupp till grupp på 
webben.

Rektor Taija Hyttinen 
konstaterade då att hon gärna 
skulle vilja ha en logisk för-
klaring på händelsen. Den har 
hon nu fått.

– Bilisten som körde upp 
på skolans gård frågade efter 
en vuxen person som fanns i 
skolans lokaler. Läraren som 
övervakade rasten kände inte 
till det här, säger Hyttinen.

Eftersom en elev ute på 
skolgården hade samma namn 
var missförståndet ett faktum.

– Jag är glad över att det var 
ett missförstånd och att det nu 
är över, säger Hyttinen.

Trots att ärendet aldrig or-
sakade någon verklig fara or-
sakade det som redan nämnts 
en hel del ryktesspridning på 
sociala medier. Hyttinen kon-
staterar att det lönar sig att ta 
redan på vad som egentligen 
har ägt rum innan dylika in-

lägg delas. Då de övriga föräld-
rarna redan samma dag som 
händelsen inträffade hade in-
formerats om skeendena torde 
information ha funnits tillhan-
da. – MB/NÖ

I sociala medier sprids ryk-
ten snabbt när något utöver 
det vanliga äger rum. Så 
gick det också i Isnäs trots 
att det hela handlade om ett 
missförstånd. Foto: Pixabay


