NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM
MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

DECEMBER 2020

∙ GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 2021!
∙ En färsk rapport om eftisverksamheten i
Svenskfinland har publicerats
∙ Vinterns 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.

Kartläggning av eftisverksamheten i Svenskfinland
Sydkustens landskapsförbund r.f. publicerade 4.12.2020 en kartläggning över morgon- och eftermiddagsverksamheten på svenska. I
kartläggningen har man fokuserat främst på personalen, arbetsförhållanden, behörighetsgrad och synen på det egna jobbet samt verksamheten i gruppen. I kartläggningen framkommer också hur mycket
morgon- och eftermiddagsverksamheten används i Svenskfinland och
bl.a. vad den kostar för familjerna i de olika kommunerna. Resultaten
har jämförts med motsvarande kartläggning som Sydkusten gjorde för
fyra år sedan.
Morgon- och eftermiddagsverksamheten – eftis - har idag en etablerad
och viktig roll i samhället. Antalet och andelen barn som deltar i verksamheten har ökat för varje år. I hela Finland deltar idag 60% av barnen
i åk 1 och 32% av barnen i åk 2 i eftis. Av de svenskspråkiga barnen deltar hela 78% av barnen i åk 1 och 61% av barnen i åk 2 i eftis. Detta utgör tillsammans 69% av alla barn i åk 1–2 i de svenskspråkiga skolorna.
Bild: HBL

Kommunala och regionala skillnader finns och vi kan även se en skillnad på deltagande i städer
kontra glesbygd. En annan trend som framkommer är att eftisarna är färre och större. Arbetet görs
ofta på deltid trots att många gärna skulle arbeta heltid för att få full lön. Arbetet präglas även av
andra osäkerhetsfaktorer för den anställda såsom tidsbundna anställningar (40%) och obetald
ledighet under skollov. Även yrkets status och arbetets uppskattning borde stärkas.

Fakta:
Det finns 209 eftisar i Svenskfinland
68% av eftisledarna är behöriga
70 % av eftisarna finns i skolornas lokaler, mot under hälften för tio år sedan
13% av eftisledarna är manliga

Läs hela rapporten på www.eftis.fi
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Dataspelande bland barn och unga
- en trygg tillvaro i spelvärlden
Välkommen på ett webbinarum för alla som jobbar med barn och unga!
Många barn och unga spelar digitala spel. Som professionell bland barn och unga är det viktigt att
veta hur man skapar en trygg tillvaro på och utanför nätet. Webbinariet syftar till att utmana tidigare uppfattningar om e-sport och dataspelande och ge konkreta förslag på hur prata om spelande
med barn och unga.
Datum och tid:
onsdag 13.01.2021 kl. 13 - 16 eller tisdag 02.02. 2021 kl. 13 - 16
Anmälning:
Senast fem dagar före
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/dataspelande-bland-barn-och-unga-en-trygg-tillvaro-i-spelvarlden/
Innehåll:
Hem och skola, Petra Högnäs
Många skolföräldrar oroar sig för den tid deras barn ägnar sig åt olika medieaktiviteter. Oroar de
sig i onödan?
Spelkunskap-projektet (EHYT rf.), Annukka Såltin
Digitalt spelande; socialt, lärorikt eller utmanande? Varför spelar man digitala spel och vad händer
mellan spelarna? Föreläsningen öppnar spelvärlden samt vuxnas möjligheter till att främja en positiv och trygg spelkultur.
Folkhälsan, Tove Ajalin
Trygga relationer på nätet . Några tankar kring att stöda barns kamratrelationer via skärmen samt
kring balansen i vardagen.
Pris / övrig information:
Webbinariet är avgiftsfritt och arrangörer är förbundet Hem och Skola, EHYT-spelfostran samt
Folkhälsan. Webbinariet ordnas via Zoom. För mera information kan du kontakta Tove Ajalin tove.
ajalin@folkhalsan.fi eller Annukka Såltin annukka.saltin@ehyt.fi
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Finlands svenska idrotts
inspirationskurser vintern 2021
Glädjen över att hoppa, springa, snurra finns inbyggd i barns kroppar. Idag vet vi att såväl kroppen
som knoppen fungerar bättre av att samarbeta, och gärna under lekfulla former.
Barnen kan behöva en liten välvillig knuff för att komma igång och vi vuxna kan behöva hjälp på
traven för att ladda den där knuffen med så mycket glädje som möjligt. Rörelseaktiviteter och lekar
är nödvändiga för barns hälsa. Finlands Svenska Idrott arrangerar virtuella inspirationskurser på tre
timmar.

GYMNASTISK I SMÅ UTRYMMEN
14.1.2021 KL. 18-20:30 ONLINE

Barn älskar att röra på sig, tyvärr begränsar utrymmena ibland entusiasmen. På kursen får man tips
och idéer på hur man på olika sätt kan inspirera barn att utveckla sin koordination och motorik även
om utrymmena sätter stopp för den stora rörelseglädjen. Det är ledarens entusiasm och skicklighet
som möjliggör utnyttjandet av utrymmena. Vi övar grovmotoriken, styrka, finmotorik och skicklighet. Så efter kursen borde du kunna utnyttja utrymmen på ett mångsidigt sätt till motorisk träning.
Vi kommer att jobba med ballonger, svansbollar, tidningspapper och mycket mer.
Kursavgift: 30 €
Anmälning: senast 9.1.2021: https://www.lyyti.fi/reg/smautrymmenV21
Mera information: Eva-Lotta Backman, eva-lotta.backman@idrott.fi, 050 524 9624

LUGNA BARN:

2.2.2021 KL. 18-21 ONLINE
”Lugna barn” är en lugn form av gymnastik, som stärker barns kroppsmedvetenhet, rörlighet och
kroppskontroll. Den förverkligas genom lugna övningar i en trygg och bekant miljö. Syftet är att
väcka barns intresse för välbefinnande då kroppen mår bra. Verksamheten görs på barnens villkor.
Glädjen och leken är de viktiga momenten. Barnen övar rörelser som gör dem starkare, smidigare och ger bra koordination. Genom lekfulla och lugna rörelser, enkla andnings övningar, dans-,
koordinations- och fantasi övningar och sagor får barnen uppleva världen omkring sig. Stunderna
innehåller rörelser med balans, styrka, flexibilitet och avslappning för barn.
Kursen omfattar 3 timmar och är en praktisk inspirationskurs, som du göra hemma i de utrymmen
du har till förfogande. Kursmaterialet i form av en häfte och plansch ingår i kursavgiften. Dessa postas till dig.
Kursavgift: 30 €
Anmälning senast 26.1.2021: https://www.lyyti.fi/reg/lugnabarnV21
Mera information: Eva-Lotta Backman, eva-lotta.backman@idrott.fi, 050 524 9624
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Ledare för skolgång och morgonoch eftermiddagsverksamhet (Karis)
Unik chans att få behörighet som ledare för
skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet!
Du kan ännu hoppa på utbildningen från examensdel
2 i januari 2021
Du som redan arbetar som elevassistent/ eftisledare har nu möjlighet att avlägga yrkesexamen
i pedagogisk verksamhet och handledning och få behörighet som ledare för skolgång och
morgon- och eftermiddagsverksamhet (tidigare yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet). Du kan studera vid sidan av ditt arbete.
Utbildningen förverkligas som flerformsstudier. Studierna sker på din arbetsplats och via träffar
på nätet (kvällstid ca. 2 ggr/månad). Därutöver har du hemuppgifter och träffar med din handledare från Axxell. Studiernas upplägg planeras utifrån studerandes erfarenhet och arbetslivssituation. För varje studerande görs det upp en personlig utvecklingsplan för kunnande. Utbildningstiden är tre terminer, för dig som hoppar på utbildningen nu inleds 11.1.2021.
För att delta i den här utbildningen krävs att du har en arbetsplats inom branschen.
Som valbar del har du möjlighet att förstärka dina kunskaper i Tecken som stöd.
Att avlägga hela examen kostar 450 euro. Möjlighet att söka yrkesexamensstipendium efter
avlagd examen.
Ansökningsförfarande:
SÖK NU! Du kan hoppa på utbildningen från och med andra examensdelen som inleds
11.1.2021!
Fyll i den elektroniska blanketten på https://www.axxell.fi/ledare-for-skolgang-karis
Kontaktperson:
Carina Tamminen, 044-739 7239, carina.tamminen@axxell.fi

Motsvarande utbildning 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

Seurakuntaopisto / Kredu:

https://www.seurakuntaopisto.fi/utbildningar/
yrkesexamen-i-pedagogisk-verksamhet-och-handledning/
SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND
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Utbildningsmässan Educa
ordnas virtuellt 29 januari 2021

2021
Educamässan 2021 flyttas till 2022, det här på grund av coronaläget. Det svenskspråkiga
kvarteret Hörnan kommer trots allt att erbjuda virtuellt program under fredagen den 29
januari 2021. Det är viktigt att kunna erbjuda besökare en möjlighet till nätverkande och
diskussion, trots att vi inte kan träffas fysiskt.
För tillfället utformar styrgruppen bestående av FSL, Svenska kulturfonden, Centret för
livslångt lärande vid Åbo Akademi, Utbildningsstyrelsen och Svenska folkskolans vänner
den digitala versionen av Hörnan under Educa 2021. Mer information inom kort på:

www.fsl.fi
Nytt material:

Hemligt eller inte?
Hem och Skolas nya broschyr rätar ut missförstånd om vad
tystnadsplikt och sekretess innebär i skola och på daghem.
Det finns många felaktiga uppfattningar om vad tystnadsplikten innebär i skol- och daghemssammanhang. Därför har
Förbundet Hem och Skola bett en sakkunnig, juristen Ulrika
Krook, att sammanställa ett material som både föräldrar men
också pedagoger kan ha nytta av i kontakten mellan hemmet
och skolan eller daghemmet. Grundprincipen i vårt samhälle
är offentlighetsprincipen och det skall särskilt nämnas vad
som inte är öppen och tillgänglig information, poängteras i
Hem och Skolas nya material ”Hemligt eller inte?”.

Materialet finns att ladda ner på
https://www.hemochskola.fi/material/hemligt-eller-inte/
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UngMarthas matkulturhäfte för
barn 2020:
LILLA GRÖNSAKSHÄFTET
Även år 2020 har Ungmartha sammanställt ett litet
matkulturhäfte för barn som följer Finlands svenska
Marthaförbunds matkulturtema. I år är temat odlade
grönsaker.
I Finland odlas mycket mer grönsaker än vad vi kanske
tror! De inhemska grönsaker man först tänker på är nog
gurka och tomat, men visste du att det också odlas
inhemsk majs och paprika? Grönsakerna odlas både i
växthus och på friland. Vissa grönsaker odlas året runt
och vissa odlas enbart enligt säsong. Läs mer om de
inhemska odlade grönsakerna i Lilla grönsakshäftet!
Marthaförbundet skickar detta fina magasin till alla
eftisar i Svenskfinand som julgåva med Eftis-info!
Den finlandssvenska matkulturdagen instiftades på
initiativ av Marthaförbundet och firas sedan 1992
årligen den 9 oktober. Avsikten med dagen är att
uppmärksamma, bevara och utveckla de unika
finlandssvenska mattraditionerna. Varje år lyfter
Martaförbundet fram en specifik råvara, de senaste åren bland annat
inhemska frukter, buskbär, potatis, proteinväxter, fisk och skogens smaker.
Lilla grönsakshäftet kan också läsas digitalt eller beställas i flera ex:

https://www.martha.fi/vardagskunskap/
ungmarthas-matkulturhafte-for-barn-2020lilla-gronsakshaftet

God Jul och
Gott Nytt År!
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MONICA MARTENS-SEPPELIN

monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
050 3308234
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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

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

