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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, känslohantering, 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.

TRYGGHET &
VÄLBEFINNANDE
Fortbildningen består av fyra moduler som
innehåller föreläsningar, interaktiva övningar,
diskussioner samt mellanuppgifter

1. FÖR BARNETS BÄSTA
• Samarbetet mellan skola och eftis. På vilket sätt kan eftis
stöda skolans och hemmets fostrande arbete och tvärtom?
• Hur kan skolans läroplan synas i och påverka eftis?
• Mångprofessionellt samarbete för elevens bästa
• Kompetenser och styrkor hos mig själv och mitt arbetsteam
• Aktuellt inom eftisverksamheten

2. ÖKAD TRIVSEL OCH BÄTTRE
KOMPISRELATIONER
•
•
•
•

Programmet ”Vi på eftis” presenteras
Metoder för att utveckla sociala färdigheter, samarbete,
respekt, känslor och självkänsla
Hur skapa en öppen, tolerant och positiv stämning och en
fungerande grupp
Barnens delaktighet i ansvarstagande och konfliktlösning

3. INSPIRERANDE EFTIS
•

•
•

Presentation och beskrivning av olika modeller och praktiska
exempel på en fungerande skoldag där eftis ingår som en
naturlig del
Samarbete gällande elever i behov av stöd
Studiebesök till Botby skola och eftis i Helsingfors

4. SYSTEMATSISKT KVALITETSARBETE
•
•
•

Tid:
Modul 1: 16.11.2019, kl 10-15
Modul 2: 16.1.2020 kl 9-14
Modul 3: 27.2.2020, kl 9-14
Modul 4: 2.4.2020, kl 9-14
Anmälning:
Senast 5.11.2019
http://eftis.fi/utbildning/
Pris:
Avgiftsfri. Materialet ”Vi på
eftis” ingår. Lunch på egen
bekostnad. Fortbildningen
finansieras med bidrag från
Utbildningsstyrelsen
Information:
Monica Martens-Seppelin,
tfn: 050-330 8234
monica.martensseppelin@sydkusten.fi
Plats:
Nordisk Kulturkontakt och
Sydkustens landskapsförbund
Helsingfors
Utbildare:
Bitr. rektor Clara Lindqvist
Grundskolan Norsen, H:fors
Utvecklingschef Monica
Martens-Seppelin
Sydkustens landskapsförbund
Sakkunnig Emma Fabricius
Barnavårdsföreningen i
Finland
Samt övriga sakkunniga
Arrangörer: Sydkustens
landskapsförbund i samarbete
med Barnavårdsföreningen i
Finland
Det är önskvärt att en
deltagare deltar i samtliga
moduler. I undantagsfall går
det också att delta i enskilda
moduler.
Fortbildningen ordnas också
i Vasa läsåret 2019-2020, med
start 9.11.2019
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•

Vikten av gemensamma samtal, planering och uppföljning
Vad har vi lärt oss i processen och vad har det resulterat i?
Hur kan våra kunskaper användas i framtiden och vad kan
och vill vi förbättra och utveckla?
Sammanfattning, dokumentation, presentation och reflektion
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