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Som 14-åring skrev hon en uppmärksammad 
insändare i Hbl. Nu är Rebecka Holm 21, 
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”Våld löser ingenting, sägs det. Tja, för min 
egen del löste våld allting. Eller åtminstone 
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Petra Högnäs från projektet Varje förälder 
skriver om hur föräldrar kan vara ett stöd i sitt 
barns lärande och skolgång.

Mirjam Malik 26
”Det är viktigt att både unga och vuxna förstår 
att användandet av vissa skällsord och osakli-
ga uttryck, bidrar till att ytterligare kränka olika 
minoritetsgrupper”.
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Vispgröt.

Våga tala om sexuella trakasserier 32
”När vi talar med unga om sexuella trakasse-
rier och sexuella övergrepp visar vi att det är 
okej att prata om de här sakerna. Samtidigt 
ger vi dem ord och begrepp som hjälper 
dem att tolka och förstå sin omvärld.”
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För att göra föräldrarna mera delaktiga i bar-
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eningen vid Lyceiparkens skola i Borgå en 
möjlighet för föräldrar att distansjobba från 
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 ■Som bäst pågår ett förnyelsearbete i våra skolor. Utbild-
ningsstyrelsen konstaterar på sin webbplats att revideringen 
av läroplanen handlar om att säkerställa tillräckliga kunskaper 
och färdigheter och om att inspirera elever till lärande. Mål-
sättningen är ädel, men utvecklingsarbetet har också mött för-
undran och kritik bland föräldrar och experter. 

Kritiken riktas i första hand inte mot läroplanens ädla syfte, 
utan snarare mot metoderna – att öka på elevens aktivitet ge-
nom så kallad fenomenbaserad inlärning. Framöver ska elever 
själv sätta upp målsättningar för sitt lärande, lära sig att själv-
ständigt lösa problem och också att själv utvärdera sitt läran-
de. Allt detta ska dessutom göras med hjälp av digitala verk-
tyg och digitala inlärningsplattformar.

Som förälder har jag fått följa med ibruktagandet av de nya 
undervisningsmetoderna i mina barns skola. Jag kan erkänna 
att jag drog lite på munnen när det visade sig att min 10-åring 
hade uppgett som sitt lärandemål “att bli bättre på att identi-
fiera sina styrkor”. 

Under hösten fick vi dessutom läsa i Helsingin Sanomat 
(18.11) att de nya metoderna avsevärt försämrar elevers inlär-
ning. En parentes som tål att nämnas är att studien man hän-
visade till byggde på data som samlats in före de nya metoder-
na tagits i bruk. Men det finns också andra studier som på go-
da grunder varnar för konsekvenserna av den annalkande di-
gitala framtiden. I Yles nyhet (11.1) varnar hjärnforskarna 
Silja Kosola och Mona Moisala om hur det digitala informa-
tionsflödet försämrar barnens koncentrationsförmåga. Sam-
ma iakttagelse har gjorts av psykiatern Anders Hansen som är 
aktuell med boken Hjärnstark (2016). 

 ■Trots kritiken vill jag som förälder ställa mig positiv till sko-
lans förnyelsearbete och skicka en uppmuntrande hälsning till 
lärare och utvecklare. Det är klart att skolan ska förnyas och 
uppdateras. Jag välkomnar också målsättningen att aktivera 
den enskilda eleven och att ta i bruk digitala verktyg. Nu gäl-

ler det att pröva sig fram, testa på nya idéer men också ta till 
sig de kritiska iakttagelser som görs i takt med att utvecklings-
arbetet fortskrider. 

Det gäller att utveckla en sund försökskultur där det ges ut-
rymme att pröva och utforska nya verksamhetsformer. Men, 
en fungerande försökskultur ska också kunna erkänna misstag 
och felsteg så att det finns en möjlighet att dra tillbaka sådana 
innovationer som inte fungerar i praktiken. Detta gäller inte 
bara utvecklarna i våra skolor, utan den finska försökskultu-
ren i största allmänhet. 

 ■De ivrigaste konsulterna har hävdat att allt som kan digita-
liseras kommer att digitaliseras. En förnuftigare strategi vore 
att noggrant överväga vad 
som är värt att digitalise-
ra. Min gissning är att 
vi inom en snar fram-
tid kommer att sätta 
stort värde inte bara på 
digitala innovationer, 
utan också på lärmil-
jöer som är fria från di-
gitala distraktioner. 
Den som testar 
och utforskar 
får se!

Digitala innovationer  
och digitala distraktioner

Ledare I det här numret

Se styrkornaMin gissning är att vi inom en snar framtid kommer att 
sätta stort värde inte bara på digitala innovationer, utan 
också på lärmiljöer som är fria från digitala distraktioner.

 ■Mitt Facebook-flöde har de senas-
te dagarna fyllts av berättelser om 
initia tivrika, oförskräckta och hjälp-
samma unga.

En väninna skriver om hur tre ton-
årspojkar stannar och hjälper hen-
ne att få loss bilen ur en hårt pack-
ad snödriva i centrum av Helsing-
fors. En annan väninna berättar att 
hennes 14-åriga dotter överraska-
de föräldrarna och skottade hela går-
den innan de kom hem. För att in-
te tala om Greta Thunberg och andra 
klimatstrejkande unga. Eller kompi-
sar som stöttar varandra när de mår 
psykiskt dåligt, som elever i Borgare-
gatans skola i Vasa berättar i det här 
numret av tidningen.

”Det är ingen ordning på dagens 
ungdom”, kommenterar en föräld-
er skämtsamt under snöskottnings-
inlägget. ”Sånt där höll vi aldrig på 
med när vi var unga.”

”Inget att oroa sig för!” replikerar 
en annan förälder. ”Jag har en som 
bara hänger på rummet och vill ha 
dygnet-runt-service.”

Diskussionen fortsätter livligt. 
Det är få saker som får oss att bli li-
ka hopplöst frustrerade eller lika in-i-
hjärteroten stolta som just våra unga.

Enligt barnneurologen Åse Fager-
lund som vi talar med i det här num-
ret gör vi föräldrar klokt i att fokuse-
ra på barnens styrkor. Hon säger att 
vi ska akta oss för att fastna i tjatet, 
och i stället koncentrera oss på de po-
sitiva interaktionerna som barnen be-
höver för att må bra.

Trevlig, tankeväckande läsning!

Pamela Friström
vikarierande redaktör 
redaktor@hemochskola.fi

Harry  
Lunabba
styrelsemedlem 
i Hem och Skola,  
universitetslektor
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Smakar 
det så 
kostar 
det 
– men hur 
mycket?

Varje skoldag äter 
uppemot 900 000 barn 
och ungdomar en gratis 
lunch i de finländska 
skolorna. I medeltal 
kostar skollunchen 
2,79 euro per elev och 
skoldag. 
Anna Kujala, text

läs mer på nästa uppslag »

Skollunchens pris va-
rierar mellan kom-
munerna. Skillnaden 
per lunch är över sex 
euro när man jäm-
för skollunchen i den 
billigaste och dyras-
te kommunen. På bil-
den fredagslunch 
med köttfyllda eller 
vegetariska tortillor 
på Svenska skolan  
i Hyvinge.   
FoTo: aNNa KUjaLa
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Kostnaden för skollunchen varierar stort mel-
lan kommunerna. Billigast är en lunch i Van-
da, 1,73 euro, och dyrast i Soini, 8,07 euro. 
Siffrorna anger situationen år 2017 och är de 
färskaste Utbildningsstyrelsen tillhandahåller. 
I summan beaktas förutom matråvaran även 
tillverkning samt personal- och transportkost-
nader. Matens andel är ungefär hälften av kost-
naden.

Kostnaden säger ändå inte allt om matens 
kvalitet och lunchen som helhetsupplevelse.

– Många önskar att kommunerna hade me-
ra pengar till skolmaten, men det är inte all-
tid realistiskt. I stället kan man fundera på hur 
pengarna används. Jag frågar mig hur ända-
målsenligt det är att tillreda skolmat som ger 
ett stort svinn för att den inte äts upp, obe-
roende av vad den kostat, säger Elina Ovas-
kainen.

Ovaskainen arbetar som expert på hållbar 
konsumtion och mat vid Motiva, som erbju-
der den offentliga förvaltningen och företag 
tjänster och lösningar för resurseffektiva och 
hållbara val.

– Kommunerna kan öka skollunchens kva-
litet utan att de totala kostnaderna stiger. Ett 
sätt är att spela med billiga ”grötdagar” för att 
andra dagar ha råd med dyrare mat av bätt-
re kvalitet.

Upphandling för ökad kvalitet
Lokala beslutsfattare har en nyckelroll i hur-
dan skolmat kommunen erbjuder, likaså de 
tjänstemän som ansvarar för planering och in-
köp.

–  Min önskan är att de som talar och be-
slutar om skolmaten bekantar sig med verklig-
heten genom att besöka köken och skolorna. 

Också de som tillagar maten borde få bekan-
ta sig med råvarornas ursprung, och vice ver-
sa kunde lokala livsmedelsproducenter besö-
ka köken för att få en bättre uppfattning om 
realiteterna där, säger Ovaskainen.

Att kunna konkurrensutsätta är avgörande.
– Lagen om offentlig upphandling hindrar 

inte kommunerna att köpa in mera inhem-
ska livsmedel, men inhemskt får inte vara ett 
kriterium vid konkurrensutsättningen, förkla-
rar hon.

Däremot är det godtagbart att ställa kvali-
tetskriterier som är mätbara och förankrade i 
EU-lagstiftningen och den vägen gynna hög-
klassiga inhemska produkter.

– För fläskkött kan kriteriet vara att det ska 
komma från gårdar som är med i kvalitets-
systemet Sikava. Även en polsk svingård har 
i princip möjlighet att ansluta sig till Sikava, 

men i praktiken klarar gården sannolikt in-
te  kraven.

Man kan även fokusera på livsmedelssäker-
heten, till exempel kräva att bär kan användas 
utan upphettning, köttet komma från bevisli-
gen salmonellafri produktion eller att gården 
bokför användningen av antibiotika och an-
dra livsmedel. Exemplen är många och Moti-
va har gett ut guider till hjälp.

Skolmat 2.0
Ovaskainen är en av de sakkunniga som del-
tog i ett stort skolmatsseminarium som ord-
nades i december i Esbo. Anledningen var att 
det gått sjuttio år sedan gratis skolmat börja-
de serveras i hela landet.

Till en början var skolmåltiderna oftast enk-
la – soppor, välling eller gröt – och åts i klass-
rummen. I dag är skollunchen näringsmässigt 

mångsidig och pionjärerna strävar efter att ut-
veckla skollunchen till en positiv helhetsupp-
levelse.

I sitt seminarietal lyfte jordbruksminister 
Jari Leppä fram möjligheten att utveckla skol-
måltiden till ”skolmat 2.0”. Visionen omfattar 
ett hälsosamt mellanmål varje dag, att elever-
na får påverka menyn och att matfostran är en 
integrerad del av undervisningen.

Inspirerande exempel från Sverige
Johan Andersson, koordinator och måltids-
inspiratör vid Torsta Kunskapscentrum, inspi-
rerade med exempel från Sverige.

– Det är inte svart och vitt med halvfabri-
kat, men är man kock vill man laga mat och 
inte stå och öppna påsar.

Andersson uppmuntrar därför skolköken 
i sin region att låta personalen laga mat från 

grunden och på så sätt få användning för sin 
yrkeskunskap och kreativitet. Målet är säker, 
näringsriktig, god mat som det känns inspire-
rande att tillverka och som avnjuts i en triv-
sam miljö.

Han säger att begreppen vi använder om 
maten påverkar hur den uppskattas. Till ex-
empel använder han själv inte längre begrepp 
som storkök och skolmatsal utan skolrestau-
rang och offentlig gastronomi.

Seminariet Skolmat gör skillnad arrangera-
des av ELO-säätiö, Svenska lantbruksprodu-
centernas centralförbund och Finlands svens-
ka Marthaförbund i samarbete med Jord- och 
skogsbruksministeriet.

– Maten löser inte alla problem, men utan 
mat löser vi inga problem, sammanfattar un-
dervisningsrådet Marjaana Manninen.
Hela seminariet kan ses på Youtube.

Många önskar att 
kommunerna hade 
mera pengar till skol
maten, men det är 
inte alltid realistiskt. 
I stället kan man fun
dera på hur pengarna 
används.

”
Det har gått sjuttio år sedan Finland som  
första land i världen införde en gratis måltid 
för alla skolbarn. Redan före år 1948 hade 
en del elever, till exempel i Helsingfors,  
fått en gratis måltid i skolan.  
FoTo: HELSINgFoRS STaDSmUSEUm

Skolmaten är billigast i
Vanda 1,73
Ingå 1,78
Kervo 1,80
Uleåborg 1,97
Tyrnävä 2,04

Skolmaten är dyrast i
Soini 8,07
gustavs 8,06
Savukoski 7,53
Korsnäs 7,50
Puumala 7,33

Exempel från Svenskfinland
Helsingfors 2,14
Esbo 2,17
Kyrkslätt 2,26
Karleby 2,40
grankulla 2,55
jakobstad 2,64
Larsmo 2,65
Åbo 2,85
Pedersöre 2,87
Kotka 3,04
Vasa 3,07
Borgå 3,15
Sibbo 3,26
Kronoby 3,26
Nykarleby 3,28
Korsholm 3,33
Närpes 3,40
malax 3,58
Kimitoön 3,61
Raseborg 3,81
Pargas 4,03
Korsnäs 7,50
Källa: Utbildningsstyrelsen. Kostnaden är i euro 
per grundskolelev per dag. I priset har även till-
verkningskostnader och transporter medräknats.

Fakta
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Det är tisdag morgon klockan nio, och sex 
barn från Silva daghem i Kimitoön tågar in 
i skolmatsalen. Kosthållsföreståndare Han-
na Lehtola tar emot dem, frågar om de har 
tvättat händerna och delar ut förkläden och 
skyddsmössor. 

‒ Titta Hanna, jag har ninjaklänning på 
mig, säger en flicka. 

‒ Titta Hanna, jag kan stå på ett ben, sä-
ger en annan.

Barnen känner redan Hanna Lehtola lite 
grann. Senast de träffades var strax före jul då 
de bakade pepparkakor tillsammans. Sedan 
hösten då bakmorgnarna infördes har barnen 
i Silva daghem och förskola alla fått besöka kö-

ket en gång. På våren blir det en bakmorgon 
till för varje grupp.

Den här dagen ska Lehtola och barnen ba-
ka semlor. Tisdag är soppdag i Silva och sem-
lorna bjuds till ärtsoppan till lunch. 

‒ Kommer ni ihåg varför vi har mössor på 
oss i köket, frågar hon.

‒ Så att man inte får deg i håret, svarar ett 
barn.

‒ Ja, det var ett bra svar, säger Lehtola. Och 
så att det inte kommer hår i degen.

Barnen ställer sig runt ett matsalsbord, strör 
vetemjöl på bordet framför sig och får sedan 
varsin degbit. De rullar först ut långa korvar 
som de sedan skär i bitar. Två stora plåtar ful-
la blir det.

Degen är lite kladdig, och Lehtola påminner 
barnen om att de inte får slicka på fingrarna.

tematema

I Kimitoön 

hjälper barnen till 
med matlagningen
I Silva kök i Kimitoön bjuder kökspersonalen 
in daghemsbarn och skolelever till skolköket 
varje vecka för att baka och hjälpa till med 
matlagningen.
Pamela Friström, Text och foto

läs mer på nästa sida »

Hygienen ska vara i 
skick i ett skolkök, det 
är alldeles klart. Men 
det är inget hinder för 
att ta med barnen i 
matlagningen.

”Den gemensamma stunderna med barnen 
i köket är helt och hållet kökspersonalens 
initiativ.

Dagis
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Före besöket 
avslutas får 
barnen från 
Silva daghem 
i Kimitoön 
smaka varsin 
bit nybakad 
semla med 
smör på. Res-
ten sparas till 
lunchen.

Ibland är köket och 
daghemmet eller  
skolan som två skilda 
världar i en och sam
ma byggnad. Köks
personalen känner inte 
barnen och barnen 
känner inte köksperso
nalen. Det är synd. 

”

‒ Hygienen ska vara i skick i ett skolkök, det 
är alldeles klart, förklarar hon. Men det är ing-
et hinder för att ta med barnen i matlagningen.

Extra jobb, men givande
Den gemensamma stunderna med barnen i 
köket är helt och hållet kökspersonalens initi-
ativ. Det är ingenting som hör till deras egent-
liga arbetsbild, utan det är extra arbete.

‒ Vi gör det för att vi tycker att det känns 
meningsfullt och roligt. Vi tycker att det är jät-
teviktigt att barnen får se varifrån maten kom-
mer och hur skolköket fungerar, säger Lehtola.

‒ Jag upplever att många föräldrar i dag är 
väldigt upptagna, och inte riktigt hinner gö-
ra sådant här med barnen hemma. Visst krä-
ver det lite extra av oss, men vi har ett jättefint 
köksteam som ställer upp och kan göra utrym-
me för den här stunden, säger hon.

Medan semlorna gräddas får barnen se sig 
omkring i köket. Lehtola påminner om regler-
na – det är förbjudet att springa, i köket finns 
vassa saker och heta saker.

‒ Vad är det som luktar, frågar en pojke. 
Det är förstås ärtsoppan. Sedan får alla kika 

i kastrullen med 80 liter ärtsoppa som puttrar. 
Lehtola visar också den vegetariska ärtsoppan 
som puttrar i en mindre kastrull, och en an-
nan kastrull med grönsakssoppa för dem som 
inte tål ärter.

‒ Barnen frågar och undrar, och det blir 
trevliga små diskussioner om maten och om 
vad som händer i köket, säger Lehtola.

Sedan surrar timern och alla samlas runt ug-
nen.

‒ Pass på, säger Lehtola, och lyfter ut plåtar-
na med doftande, gyllenbruna semlor. 

läs mer på nästa uppslag »
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Barnen frågar och undrar, och det blir trevliga diskussioner om maten och om vad som 
händer i köket, berättar kosthållsföreståndare Hanna Lehtola.

Pass på, säger Hanna Lehtola, och lyfter ut 
en plåt med gyllenbruna semlor.

Före barnen går får de smaka varsin bit ny-
bakad semla med smör på. Resten sparas till 
lunchen. Allt som allt har besöket varat en 
halvtimme. 

Också skolelever med

Silva kök serverar både Silva förskola och 
daghem samt Amosparkens skola som ligger i 
samma byggnad. Kökspersonalen har inte bju-
dit bara dagis- och förskoleelever in i köket ut-
an också skoleleverna. 

En dag i veckan från halv nio till halv tolv 

kommer en handfull elever från Amosparkens 
skola och hjälper till med lunchen. De hjäl-
per till med alla arbetsmoment, med att duka, 
tillreda och diska. Samtliga elever från årskurs 
ett till sex hinner med en kökstur under höst-
terminen och en kökstur under vårterminen. 

‒ Det har fungerat jättebra, säger Lehtola.
Hon berättar att det har varit fint att se hur 

elever som inte presterar så väl i läsämnen i 
stället har varit väldigt duktiga och engagera-
de i matlagningen.

‒ Vi har försökt att också låta eleverna säga 

sitt, hur såsen ska kryddas och vad de vill ha 
på salladsbordet, säger  hon. 

Lehtola hoppas att hon ska kunna inspire-
ra också andra skolkök att involvera daghems-
barn och skolelever i matlagningen.

‒ Alla skolor och daghem har inte egna till-
redningskök, och där går det inte att genom-
föra på samma sätt, men det finns ändå alltid 
någonting att göra i köket. Och där tycker jag 
att både skolor och daghem kunde bli bättre 
på att involvera barnen. Kanske det skulle höja 
uppskattningen för skolmaten också.

Ibland är köket och daghemmet eller skolan 
som två skilda världar i en och samma bygg-
nad, säger hon. Kökspersonalen känner inte 
barnen och barnen känner inte kökspersona-
len. Det är synd. 

‒ Jag tror att det är viktigt att barnen lär sig 
att det finns personer bakom allt det arbete 
som görs i skolan, och att de ser dem och ser 
varifrån maten kommer. Sedan tycker vi ju att 
det är fantastiskt givande att lära känna barnen 
också, säger Lehtola.

Skolor och daghem kunde bli 
bättre på att involvera barnen 
i matlagningen. Kanske skulle 
det höja uppskattningen för 
skolmaten också.

”

tema



14 • Hem & skola • 1/2019  Hem & skola • 3/2017 • 15 

bok inspirerar till museibesök
 ■Museoseikkailu av Elina Kuorelahti och Nunnu Hal-

metoja (Nemo 2019) heter en ny barnbok på finska 
som ska inspirera barnfamiljer att besöka museer.

I boken besöker barnen Koponen, Metso och Salvio 
tillsammans med sin mormor bland annat Åbo slott, 
Ateneum, Teatermuseet och Naturhistoriska museet. 
Boken belyser intressanta och inspirerande saker som 
barn kan se och uppleva på museum.

‒ Jag vet inget effektivare sätt att bekanta sig med his-
torien än genom att besöka museer och utställningar. På 
museer blir historien så konkret, och kommer så nära, 
säger Elina Kuorelahti i en intervju till Yle.

Hon utmanar familjer att också ta med barn på 
konstutställningar. 

‒ Min erfarenhet är att barn tar in konstupplevelser 
med överraskande öppet sinne och ställer viktiga frågor.

Boken är ett samarbetsprojekt med Museikortet.

nätkurs för Tonårsföräldrar
 ■Många föräldrar funderar över hur de kan förbättra 

relationen till sin tonåring, och minska konflikter. Bar-
navårdsföreningens program Föräldrawebben stödjer 
föräldrar i samspelet med tonåringar.

‒ Det är lätt hänt att vi som föräldrar ger våra ton-
åringar negativ uppmärksamhet, som tillsägelser, tjat 
och skäll, i de konflikter som uppstår i vardagen. För-
äldrawebben handleder i hur man bryter den onda cir-
keln och bemöter tonåringen med respekt och posi-
tiv uppmärksamhet, säger Pia Graniittiaho vid Barna-
vårdsföreningen.

Programmet är utformat som en personlig nätkurs, 
där man under fem veckors tid får läsa artiklar, titta på 
filmer och göra praktiska övningar. Under kursen har 
man också regelbunden kontakt med en familjeguide.

Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 12–17, 
kursen är gratis. Läs mera på adressen www.bvif.fi.

skolopera sätts upp på svenska
 ■Djurens planet heter den svenskspråkiga skoloperan 

som Finlands nationalopera sätter upp i år. 
Nationaloperan har under 17 år producerat skolope-

ror tillsammans med lågstadieelever i hela landet, men 
det här är den första skoloperan någonsin på svenska. 
Den produceras med stöd av de finlandssvenska fonder-
na. Librettist är Monica Vikström-Jokela och tonsätta-
re Cecilia Damström.

Projektet inleds i mars med tre föreställningar i Al-
misalen i Helsingfors med Åshöjdens skola, som delta-
git som pilotskola. 

Under våren kan finlandssvenska skolor ansöka om 
att bli antagna till operaprojektet. Från och med hösten 
sätter de skolor som blir antagna upp egna föreställning-
ar av Djurens planet.

Skolorna sätter upp operan i samarbete med professi-
onella operasångare, musiker, regissör och scenograf. 

SETA kritiserar skolorna
 ■Föreningen Seta kritiserar skolor för att inte göra till-

räckligt för att motarbeta mobbning. Det här efter ut-
talanden av en rektor som väckt mycket debatt. Yles re-
daktion MOT publicerade tidigare i vinter en artikel 
om mobbning där en rektor sade att hon tycker det är 
konstigt att 12-åringar uppger sig vara homosexuella.

Enligt Seta använder skolor elevers sexuella läggning 
för att bortförkla mobbning.

– Problemet är inte hos eleverna som är homosexuel-
la, utan hos skolor som inte respekterar mångfald och 
inte informerar om normer som orsakar diskriminering. 
Det finns ett enormt behov av jämställdhetsarbete i sko-
lor, säger Setas ordförande Kerttu Tarjamo, i ett press-
meddelande.

Ungdomar som hör till en sexuell minoritet mobbas 
oftare än heterosexuella ungdomar, enligt en enkät som 
Institutet för hälsa och välfärd THL gjorde 2017.

Musiklekis utvecklar språket
 ■Musiklekskola förbättrar små barns språkliga färdig-

heter, visar forskning. 
Forskare vid enheten för kognitiv hjärnforskning vid 

Helsingfors universitet studerade vilken effekt musikle-
kisverksamhet som ordnades på daghem hade på språk-
utvecklingen bland 5- och 6-åringar. De jämfördes med 
två kontrollgrupper, varav den ena fick motsvarande 
mängd dansundervisning på daghemmet och den andra 
inte deltog i några extra aktiviteter.

Efter två år kunde forskarna konstatera tydliga för-
bättringar i ordförråd och processeringsförmåga hos de 
barn som deltog i musiklekisverksamheten. 

Studien publicerades i tidskriften Scientific Reports.

✏ PLoc KAT

Ny Muminserie på tv i vår
 ■ I vår visas första säsongen av den nya animations-

serien Mumindalen på tv. Berättelserna baserar sig på 
originalen av Tove Jansson och Lars Jansson, det vill 
säga både på böcker och på de första tecknade mumin-
serierna.

Serien inleds med att Mumintrollet vaknar ur sin vin-
tersömn lämpligt då Snusmumriken är tillbaka för vå-
ren och allt är upplagt för äventyr.

Serien är en brittisk-finländsk samproduktion som 
görs samtidigt på tre språk, engelska, finska och svenska. 

Bland de svenska rösterna hittar man Christoffer 
Strandberg som Mumintrollet, Maria Sid som Mu-
minmamman, Carl-Kristian Rundman som Mumin-
pappan, Edith Holmström som Snorkfröken, Andreas 
af Enehielm som Sniff, Saga Sarkola som Lilla My och 
Paavo Kerosuo som Snusmumriken.

verktyg hjälper hitta utbildning
 ■E-verktyget 9 steg mot framtiden, är en ny tjänst för 

unga som funderar på vilken utbildning de ska söka till.
Tjänsten erbjuds av projektet Vägledningscenter på 

svenska i Helsingfors som erbjuder studieinfo om ut-
bildningar i Helsingfors.

Verktyget fungerar så att man registrerar sig på webb-
platsen 9steg.fi, och därefter under nio veckors tid var-
je vecka får ett e-postmeddelande med olika uppgifter, 
texter och länkar som ska hjälpa en att känna sig själv 
bättre och ge idéer om vad man kan studera.

Vägledningscentret erbjuder också studievägledning 
per chat, e-post och Skype och det går också att träffa 
en studievägledare. Servicen riktar sig både till personer 
som funderar på att söka till högskola och till personer 
som redan studerar.

Alice i Underlandet blir musikal
 ■Unga Teatern i Esbo sätter i vår upp Lewis Carrolls 

barnbok Alice i Underlandet i form av en nykompone-
rad musikal. Carrolls klassiker har gjorts i otaliga film- 
och teaterversioner genom åren, men det finns alltid 
nya saker att ta fasta på i den galna, absurda värld som 
Alice möter när hon kommer till Underlandet, skriver 
teatern i ett pressmeddelande.

I Unga Teaterns uppsättning står den unga flickans le-
tande efter sin identitet i fokus. Hon ömsom växer och 
krymper och hon passar aldrig riktigt in. På vägen i sitt 
letande efter sig själv träffar Alice de klassiska figurer-
na: den stressade kaninen, den sömniga kålmasken, den 
smilande katten och den arga drottningen.

Musiken är komponerad av Sam Huber, dramati-
sering och sångtexter är av Anna Simberg och regi av 
Paul Olin. I rollen som Alice ser vi Stella Laine (bil-
den).
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Borgaregatans skola är en av sex skolor som har 
deltagit i projektet Mera Tillsammans, som 
ordnats i föreningen FinFami Österbotten 
och Svenska Österbottens Anhörigför enings 
regi. I Borgaregatans skola valde man att rik-
ta sig till sjundeklassarna. Tre av sjuorna, She-
hinaz Al-Rajab, Alexandra Finne och Nova 
Fagerström, berättar mer. 

– Vi har bland annat haft en temadag där 
olika grupper talade om olika teman. I en 
grupp var det till exempel både en som hade 
mobbat och en som hade blivit mobbad som 
berättade om mobbning från sina egna syn-
vinklar, säger Alexandra. 

Hjälpte kompis
Alla flickor har erfarenheter av psykiskt illamå-
ende i kamratkretsen. 

 – Jag har nog vänner som inte mår så bra, 
konstaterar Nova. Ibland räcker det med att 
man talar om illamåendet, men ibland måste 
man som vän också göra mer. 

Vid ett tillfälle fick hon och en annan per-
son veta att en kompis planerade att begå själv-
mord. 

– Det kändes som att det var vårt ansvar att 
göra något, eftersom vi var de enda som visste 
om det. Det var svårt, säger hon.

Flickorna tog kontakt med kompisens sko-
la som ordnade så att hen fick hjälp och i dag 
mår kompisen bättre. 

Alexandra minns en kompis i lågstadiet som 
filmade då hen skar sig själv och sedan skickade 
videorna till sina klasskamrater. För den perso-
nen handlade det om att få veta att klasskam-
raterna brydde sig. 

Shehinaz berättar för sin del om en kompis 
som har problem hemma, som upplever att 
ingen bryr sig och alltid är negativ. 

– Jag försöker själv vara positiv och fortsät-
ta prata med den här kompisen, även om det 
kan kännas tungt då hen alltid är så negativ, 
säger hon. 

Nova, Alexandra och Shehinaz är överens 

om att det märks att många mår dåligt. De 
tror att sociala medier spelar en stor roll i ung-
as illamående.

– Man jämför sig för mycket och vill va-
ra lika bra som alla andra verkar vara, säger 
Alexandra. 

Shehinaz fortsätter:
– Dessutom är det väldigt enkelt att skri-

va anonyma hatmeddelanden på nätet. Den 
sortens mobbning är svår för utomstående att 
märka. 

Bästa tipset: Tala!
Möjligen håller tabut kring psykisk ohälsa att 
luckras upp något, i takt med att allt flera ver-
kar må dåligt. 

– Jag tror det ganska långt beror på person-
ligheten om man vill och vågar berätta om sitt 

illamående eller inte, funderar Alexandra. 
Alla tre tycker att det är ganska odramatiskt 

om någon går till en psykolog. 
– Jag reagerar inte på något speciellt sätt om 

jag får höra att en kompis går till en psykolog, 
säger Shehinaz. Nova fortsätter: 

– Att man går till en psykolog behöver ju in-

Aktuellt

Alexandra Finne, Marcus Sandås, Shehinaz 
Al-Rajab, Anna Lena Björklund, Nova Fager-
ström och Nanette Westergård-Sjölund är 
överens om att sociala medier medför svåra 
utmaningar i form av både hatskriverier och 
ouppnåeliga ideal av hur man borde vara.  

Enligt flera olika undersökningar lider 
ungefär 20–25 procent av de unga 
av någon typ av psykisk ohälsa. Det 
kan vara fråga om ångeststörningar, 
depression, ätstörningar, aktivitets- och 
uppmärksamhetsstörningar, uppföran-
destörningar eller psykoser.
10–15 procent av alla unga har haft 
självmordstankar och omkring 3–5 
procent har försökt begå självmord. 
År 2007 var antalet 13–17-åriga pa-
tienter inom den psykiatriska öppen-
vården i hela landet knappt 16 000. 
År 2017 hade antalet ökat till knappt 
25 000.
25 procent av alla barn och unga le-
ver i en familj där det bland familje-
medlemmarna finns psykisk ohälsa 
och/eller missbruk.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd THL, 
FinFami Österbotten.

Fakta

Under höstterminen har sjuorna i Borgaregatans 
skola i Vasa lärt sig mer om psykisk ohälsa genom 
projektet Mera Tillsammans. 

te betyda att man mår otroligt dåligt utan det 
kan också handla om att gå några gånger bara 
för att få hjälp att se saker från en annan sida. 

Deras bästa tips för att hantera psykiskt illa-
mående är helt enkelt att tala med någon man 
litar på. Våga tala om problemen innan de blir 
för stora och be föräldrar och kanske vården 
om hjälp ifall saker och ting inte blir bättre. 

– Man kan också försöka fundera på varför 
man mår dåligt och om det finns något i si-
tuationen som man kan förbättra, konstate-
rar Shehinaz.

Mobbningen har flyttat till nätet
Lärarna i Borgaregatans skola är överens om 
att det psykiska illamåendet bland unga har 
ökat märkbart om man jämför med situatio-
nen för tio eller till och med bara fem år sedan. 

– Det här märks till exempel på väldigt stor 
skolfrånvaro. Vi har elever som helt enkelt väg-
rar komma till skolan, säger lektor Anna Le-
na Björklund.

Skolgångsbiträde Nanette Westergård-Sjö-
lund konstaterar att mobbning, som många 
gånger bidrar till psykisk ohälsa, ofta var mer 
påtaglig förr. Man hörde glåpord och såg knuf-
far och bråk. 

– Nu har mycket av mobbningen flyttat till 
de sociala medierna där man sprider rykten 
och skriver elaka saker, säger hon. 

Det gör att mobbningen är svårare att upp-
täcka för lärarna.

Marcus Sandås, som är timlärare, lyfter 
fram ett fenomen som lärarna nyligen har fått 
upp ögonen för:

– Då ungdomarna sällskapar är det nume-

ra tydligen nästan obligatoriskt att flickorna 
ska skicka lättklädda bilder på sig själva till si-
na pojkvänner. Då förhållandet sedan tar slut 
är det vanlig att bilderna delas och kommen-
teras på ett sätt som får flickorna att må då-
ligt, säger han. 

Överlag hör sexuellt laddade frågor eller 
kommentarer från både bekanta och obekanta 
personer till vardagen på de sociala medierna. 

– Som lärare kan vi inte styra vad ungdo-
marna gör på sociala medier, men vi försö-
ker så ofta som möjligt diskutera respekt, själv-
känsla, hur man ska bete sig mot andra och att 
man alltid får säga nej, konstaterar Anna Le-
na Björklund.

Johanna Granlund, text och foto

”Sociala medier  
spelar stor roll  
i ungas illamående”
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aktuellt

Det är inte alltid helt lätt att känna igen symp-
tomen på psykisk ohälsa hos barn. Sympto-
men kan se väldigt olika ut, och mycket beror 
på omständigheter och på barnets person, sä-
ger Åse Fagerlund, barnneuropsykolog och 
forskare vid Folkhälsan.

‒ Det kan handla om kroppsliga symptom, 
som sömnsvårigheter, ätsvårigheter eller att 
magen inte fungerar. Eller så kan det vara li-
te mer svårgripbara symptom som ångest och 
depression eller aggressivitet.

‒ Där är det viktigt att man som förälder 
känner sitt barn, och funderar på vad de här 
sakerna kan bero på. Det finns barn som trivs 
med att sitta ensamma på sitt rum i lugn och 
ro efter en stojig dag, och det finns barn som 
sitter där och har ångest, säger hon.

Börja med att prata
Det första man ska göra om man känner sig 
orolig som förälder är att prata med sitt barn, 
råder Fagerlund. 

‒ Fråga hur barnet mår, om det har hänt nå-
gonting. Berätta att du är orolig. Den öppna, 
ärliga dialogen är jätteviktig.

Ibland kan det vara svårt för barn att förkla-
ra hur de mår, säger Fagerlund. Det kan va-
ra svårt för barn att sätta ord på sina känslor. 
De kan också känna skam över att de mobbas 
så de inte vågar berätta det för sina föräldrar. 

Då kan man kontakta skolan, höra om de 
har lagt märke till någonting eller om de kan 
tala med barnet.

‒ Ta kontakt och berätta att du är orolig för 
att ditt barn sitter ensamt hemma och inte um-
gås med vänner, eller för att ditt barn inte äter, 
eller för att ditt barn har blivit så utåtagerande 
och härjar och skriker.

Varje skola har ett elevvårdsteam som för-
äldrar kan ta kontakt med när de är oroliga. 
I elevvårdsteamet ingår ofta skolhälsovårda-
re, kurator, skolpsykolog, skolläkare och an-
dra sakkunniga. Skolläkaren kan också ge re-
miss till barnpsykiatrin. I varje kommun finns 

dessutom familjerådgivningar där man kan sö-
ka hjälp, berättar Fagerlund.

Hur kan man då vara proaktiv och stöda 
psykisk hälsa i vardagen? Enligt Åse Fagerlund 
är en tillitsfull relation till barnen det allra vik-
tigaste.

‒ Det är viktigt att försöka stanna upp och 
möta sina barn varje dag. Det glömmer vi 
ibland i den här stressiga världen. Planera in 
en sådan stund varje dag, kanske vid midda-
gen eller vid nattningen, där du tar in barnens 
värld, och finns där för dem.

Hon berättar att det finns forskning som 
visar att familjer där föräldrarna stannar upp 
och är närvarande med sina barn i fem mi-

nuter varje dag, där börjar barnen må bättre.
‒ Det är inte mycket, fem minuter, säger 

hon.
Det gäller också att inte heller fastna i tja-

tet. Inom psykologin talar man bland annat 
om 5-1-modellen som går ut på att det mås-
te finnas en balans på fem positiva interaktio-
ner eller möten med barnet, per en negativ, sä-
ger Fagerlund. 

‒ I en god relation behöver de positiva inter-
aktionerna dominera. Det som barn och unga 
framför allt behöver för att må psykiskt bra är 
tillitsfulla, nära relationer. 

Pamela Friström, text 

”Fråga hur ditt barn mår”
Det som barn och unga 
framför allt behöver för att må 
psykiskt bra är tillitsfulla, nära 
relationer. När det brister i 
relationerna, till föräldrar eller 
kompisar, då mår de dåligt, 
säger barnneuropsykologen 
Åse Fagerlund.

Det finns barn som trivs med att sitta ensamma på sitt rum i lugn och ro efter en stojig dag,  
och det finns barn som sitter där och har ångest. Där är det viktigt att känna sitt barn, säger 
barn neuropsykolog Åse Fagerlund. FoTo: aNNE D. NILSEN
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intervju

Rebecka Holm är född i Finland och upp-
vuxen i Helsingfors. Hon är också uppvuxen 
omgiven av rasism. Som barn upplevde Re-
becka att hon aldrig riktigt kunde slappna av 
på grund av rasism. I buss och metro försökte 
den annars spralliga tjejen sitta tyst för att in-
te störa eller provocera någon. Hon kände sig 
rädd och utlämnad.

– Jag fick höra ordet neger första gången i 
bussen när jag var nio år gammal. En berusad 
man kom in, lutade sig fram och sade n-ordet 
till mig. Jag förstod inte då ännu riktigt vad 
det betydde men visste att det hörde ihop med 
min hudfärg. Kinderna hettade, jag skämdes 
fast jag inte hade gjort något fel. Bussen var 
fullsatt men inga vuxna ingrep, alla tittade ba-
ra bort, berättar Rebecka.

Rebeckas mamma är finländare, hennes 
pappa somalier. Att vara tvungen att växa upp 
med vardagsrasism sätter sina spår. I Rebeck-
as fall har det handlat om bland annat identi-
tetskriser och inre konflikter. Hon fick för sig 
att det är sämre att vara brun eller svart än vit. 

– Jag utvecklade en massa komplex. Jag 
skämdes för att mina knän var mörkare än an-
dras och tänkte att ingen vill låna min hårbor-
ste för att det är äckligt med brunt hår. Rasis-
men förstörde på många sätt min självbild. Jag 
har varit tvungen att kämpa för att se mig själv 
som en hel person, säger Rebecka.

Omtalad insändare
För sju år sedan var Rebecka Holm 14 år gam-
mal. Hon var sjuk och hemma från skolan den 
dagen. Och hon var arg. Några dagar tidigare 

hade hon varit med om ett rasistiskt påhopp 
i metron igen, på väg till skolan. Rebecka fick 
nog och skrev en insändare om rasism som pu-
blicerades i Hufvudstadsbladet.

– Jag hade inte räknat med att insändaren 
skulle få så mycket uppmärksamhet och väcka 
så mycket diskussion. Jag blev arg på att rasis-
terna tog sig rätten att definiera mig. Lyck-

ligtvis insåg jag senare att jag kan skapa min 
egen personlighet, att det är jag själv som be-
stämmer över min identitet, funderar Rebecka 
Holm.

De direkta påhoppen är färre idag. Dessvär-
re tror Rebecka inte att det beror på att rasis-
men skulle ha minskat. Snarare har hon själv 
blivit vuxen och starkare, fått mer skinn på nä-
san. Men det är inte alltid lätt att säga ifrån.

– Kanske är det lättare att ge sig på ett litet 
barn som inte kan försvara sig. Rasism bott-
nar ju långt i makt. Om rasisten ser någon med 
mindre makt är det lättare att trycka ner den 
personen. För mig känns det fortfarande obe-
kvämt att prata om rasism och att säga till och 
säga ifrån. Men det måste jag ju göra, jag mås-
te kämpa emot.

Våga lägga dig i
Skolor och lärare har en betydande roll då det 
gäller att påverka attityder och motarbeta ra-
sism. Rebecka tycker att skolan i högre grad 
borde diskutera rasism. För att förstå rasism 
borde man gå på djupet så att eleverna förstår 
bakgrunden. Hon vill gärna också påminna lä-
rarna om deras ansvar.

– Lärare får inte dra in elever med utländsk 
bakgrund som en del av undervisningen ut-
an elevens samtycke. Det kan bli väldigt fel 
och väldigt obekvämt för eleven. Det är vik-
tigt att lärare tar upp rasism på rätt sätt. De 
riktiga orsakerna till rasism och utmaningar-
na med invandring måste diskuteras, påmin-
ner Rebecka.

Hur kan man då hjälpa någon som 
utsätts för rasism?

– De som bevittnar en situation där någon 
råkar ut för något otrevligt ska kräva mer av 
sig själva. Det behövs mer civilkurage. Tänk på 
hur det känns för den som blir kränkt. Speci-
ellt då det gäller barn önskar jag att utomstå-
ende skulle lägga sig i och försvara den utsat-
ta, säger Rebecka.

För tillfället bor och studerar Rebecka i Sve-
rige. Hon ser en enorm skillnad mellan Sve-
rige och Finland. I Sverige har hon inte upp-
levt rasism på samma sätt, de direkta påhop-
pen är klart färre.

– Svenskarna skäms mer och är mer poli-
tiskt korrekta. De är medvetna om vad man 
kan och inte kan säga. Det här kanske blir ex-
tra tydligt i Uppsala där jag studerar vid uni-
versitetet. I staden bor många studenter som 
är intresserade av politik. I somras var jag i Fin-
land och det var genast någon på stan som kom 
fram och skrek ”vitun neekeri” åt mig.

Som barn var Rebecka Holms allra högsta önskan att vara vit. Hon 
önskade sig också en hundvalp och en Tamagotchi. Men mest av allt 
ville hon vara vit. Ljus och blond, som Lotta på Bråkmakargatan.
Jenni von Frenckell, Text och foto

”Vuxna  
måste ingripa  
i rasism”

Skolor och  
lärare har en 
viktig roll då 
det gäller att 
påverka attity-
der och mot-
arbeta rasism, 
säger Re-
becka Holm.

Vem: Rebecka Holm, 21.
Bor: I Uppsala i Sverige.
gör: Studerar juridik.
Bakgrund: Skrev som 14-åring en in-
sändare om rasism som fick mycket 
uppmärksamhet. Belönades med Rö-
da Korsets utmärkelse Fördomsfri före-
gångare.
aktuell med: Besökte i december 
grundskolan Norsen i samband med 
projektet Stig in!. Rebecka föreläste 
om rasism och berättade om sina eg-
na erfarenheter för eleverna.

Profil
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Kolumn

 ■Våld löser ingenting, sägs det. Tja, för min egen del löste 
våld allting. Eller åtminstone gav det mig en utväg ur mobb-
ningshelvetet som jag hade genomlidit i nästan åtta år.

Det här är någonting som jag har ägnat hela mitt liv åt att 
försöka förlika med min i övrigt pacifistiska livssyn.  

Året var 1985. Höstterminen hade precis börjat och jag 
satt i skolans bibliotek. In vandrar mina mobbare. De har in-
te sett mig på hela sommaren. Under de två månader som har 
passerat har jag vuxit till mig, inte långt ifrån mina nuvaran-
de två meter. 

Då mobbarna börjar med sitt sedvanliga häcklande stiger 
jag upp. Då tystnar de.

Men det är för sent. Någonting brister i mitt huvud. Jag går 
fram och tar flockens alfahanne i kragen och ger honom ett 

rejält kok stryk.
Jag går som suverän segrare ur mitt sista 

slagsmål hittills i livet. Och från och med 
den dagen är det tvärt slut på mobb-
ningen. Var det så enkelt? tänker jag 
för mig själv, om och om igen.

Fast mobbarna visste kanske inte 
vilken tur de hade. Det kunde ha gått 
mycket värre. 

Några år tidigare hittade jag en pi-
stol i min morfars garderob. En 
krigstida, nio millimeters tysk Mau-
ser. Då mobbningen var som värst 
brukade jag smyga in i mormors och 

morfars sovrum, plocka 
fram pistolen och vä-

ga den i min hand, 
och tänka mörka 

tankar.
”Då skul-

le skrattet 
tystna, en 
gång för al-
la”, tänkte 
jag och såg 
för min in-
re syn hur 
jag vandrar 
in i klassen. 

Mobbarna ser mig komma in och börjar peka och skratta. Då 
drar jag fram pistolen, och med ens skrattar ingen.

Jag har tänkt mycket på varför jag inte gjorde det. Vad 
var det som fick mig att välja en annan väg än Pekka-Eric 
Auvinen  och Matti Saari? Jag balanserade på samma knivsegg 
som de, men jag steg ned på den trygga sidan och lade mor-
fars pistol tillbaka i skåpet. 

Vad hade jag som de inte hade? Nå, jag hade åtminstone ett 
tryggt hem med en familj som stödde mig. Jag hade en oas, 
en ö ute i skärgården där jag var utom räckhåll för mobbarna, 
där jag tillbringade somrarna och slickade mina sår.

I dagens läge skulle det inte vara möjligt, har jag insett. I dag 
finns det inte en så avlägsen vrå i världen att mobbarna inte 
skulle kunna nå mig, dag och natt. Jag har tillbringat mången 
stund med att tacka min lyckliga stjärna för att jag växte upp i 
en värld som inte visste vad internet eller smarttelefoner var.

Om mobbarna hade haft den heta linjen då, när det begav 
sig, då hade jag kanske inte lagt tillbaka morfars pistol i skå-
pet.

Eller vad vet jag. Onödigt att spekulera i hur det kunde ha 
gått (säger jag som nyss har skrivit en pjäs på det här temat för 
Lilla teatern). “Om ej om i vägen vore, kossorna i luften fore”, 
som mormor brukade säga. 

Och dessutom, pistolen var inte laddad och jag skulle 
knappast haft någon praktisk möjlighet att få tag på ammuni-
tion ens, intalar jag mig själv. I dag skulle det väl kräva två–tre 
googlingar för att hitta nio millimeters patroner, antar jag. 

Bland annat av den anledningen är jag desto mer rädd 
för mina egna barns, och andra oskyldigas, skull. Mina poj-
kar blir inte mobbade, guskelov, men det finns gott om an-
dra som blir det. Mobbarna, de tror att de bara har lite oskyl-
digt skoj. De vet inte vilka mörka krafter de leker med, kraf-
ter som kan drabba många oskyldiga som råkar befinna sig på 
fel plats på fel tid. Mina egna barn kan finna sig själva bland 
dem.

Jag är rädd för att det bara är en fråga om tid innan det 
händer igen. Vi har inte sett våra sista skolskjutningar, inte 
ens här i Finland, misstänker jag.

Plötsligt får jag en sådan lust att bara omfamna mina pojkar 
och krama dem.

Marcus Rosenlund
journalist och författare

Den gången jag inte blev  
en skolskjutare”

Då mobbningen var som värst brukade jag smyga in  
i mormors och morfars sovrum, plocka fram pistolen 
och väga den i min hand, och tänka mörka tankar.

LÄR DIG. UPPLEV. SPELA. UNDERSÖK. RÖR PÅ DIG. GÖR SJÄLV.

S k o l a n  ä r  o u t !  U t e  ä r  i n !
UTSTÄLLINGAR. NATURSTIGAR. ELDPLATSER.

I Finlands naturcentrum Haltias utställningar upp-
lever du Finlands natur från fjällen till yttersta 
skärgården. Ute väntar Noux sjöplatås 
underverk. Ta med din klass på ett av 
våra inspirerande och lärorika 
1-5 timmars program!

Reserveringar: tfn 040 163 6200, haltia@metsa.fi 
Tilläggsinfo: www.haltia.com/naturskola 
Finlands naturcentrum Haltia är beläget 
invid Noux nationalpark i Esbo.

SNABBT · BRA PRO

VIS
IO

N
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EN
G

A
R T

IL
L KLASSKASSAN!....

mosho.fi

PREMIÄR: 1.3.19
SMEDSBY UF

AV MARTIN WIDMARK/HÅKAN BÄCK

SOMMARMYSTERIERNA

BILJETTSLÄPP 15 NOVEMBER!
BILJETTKASSAN PÅ RITZ KYRKOESPL. 22A | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 

BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI  | WWW.WASATEATER.FI
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 ■En smällkall vinterkväll har vi stämt träff 
med en föräldraförening. Föreningen har 
kommit med i projektet Varje förälder som 
pilotförening och vill satsa på att nå fler för-
äldrar.

I styrelsen sitter föräldrar, elever och lära-
re. De tycker alla att uppdraget de fått är vik-
tigt; föräldraföreningarnas syfte är ju bland 
annat att stärka gemenskapen och att främ-
ja elevernas välmående. När läroplanen dess-
utom säger att gemensamma aktiviteter och 
nätverk bland föräldrar stärker gemenskapen 
och stödjer lärarnas och skolans arbete, blir 
uppdraget rätt uppenbart. Föräldrar som en-
gagerar sig för hela skolans bästa behövs för 
att barnen ska trivas och må bra.

Vi funderar på vilka aktiviteter föreningen 
kan ordna så att föräldrarna faktiskt ska kän-
na att de kan göra en insats och vilka teman 
de ska satsa på om de bjuder in föreläsare till 
skolan. Energin är påtaglig och någon brist 
på mod och idéer råder inte.

Men när föreningen senare berättar om 
den föreläsning de ordnade får vi höra att en-
dast en handfull föräldrar dök upp trots att 
temat var aktuellt och angeläget. Vi funde-
rar på vad kan man göra om man ställs inför 
denna, trots allt, relativt vanliga utmaning? 
Det kan sannerligen tära på det egna engage-
manget i fall man lagt ner stort arbete på ar-
rangemangen men deltagarna uteblir. 

Risken finns att man börjar prata om det 
som inte blev så bra, i stället för att dela med 
sig av det som lyckades. Men vad händer om 
man i stället för att fokusera på dem som ald-
rig dök upp i stället lyfter fram dem som fak-
tiskt var på plats. Om man kommunicerar 
vad som diskuterades på föreläsningen, vilka 
insikter man fick och hur nöjda deltagarna på 
plats i själva verket var. Lyckas vi skapa posi-
tiva berättelser om vår verksamhet samtidigt 
som vi är tydliga med vårt uppdrag har vi sä-
kert lättare att få med deltagare nästa gång. 

Vi kommer fram till att varje förälder bor-

de ges möjlighet att få aktivera sig på något 
sätt, men att alla naturligtvis inte kommer 
att delta i allt som ordnas. I fall man inte del-
tar ska orsaken åtminstone inte vara att man 
inte vet vad som händer. Därför har vi bjudit 
in kommunikationsproffs till nästa träff med 
föreningen och vi får lära oss mera om hur 
vi ska skriva så alla 
förstår och så att 
budskapet ska 
nå fram, sam-
tidigt som vi 
klargör vil-
ka frågor för-
eningen ska 
prioritera och 
driva framåt. 
Läs mer i blog-
gen Varje för-
älder på Hem 
och Skolas 
webbplats.

Föräldrar för hela skolans bästa
Petra Högnäs från Hem och Skolas projekt Varje förälder skriver om hur föräldrar kan vara  
ett stöd i sitt barns lärande och skolgång.

Bloggat

Solvalla erbjuder
Vi erbjuder fartfyllda och spännande 
lägerskolor samt aktivitets- och 
inspira tionsdagar. Kom och prova på 
nya aktiviteter med klasskompisarna.  
Starta din mötesdag i vår restaurang. 
Kombinera din mötesdag med paddling 
på Nouxträsket eller härlig grillstund i 
vår nya grillkota.

Tag kontakt:  
Mats Almqvist 044 757 8885, 
Jimmy Lindfors 040 166 2385,  
Karoliina Laaksoharju 050 490 8818, 
solvalla@folkhalsan.fi.

Norrvalla och Solvalla ordnar 

Lägerskolor  
& Lärardagar

Norrvalla erbjuder
Fina möjligheter till en variationsrik  
lägerskola med spännande program.  
Hör av dig så skräddarsyr vi paketet  
just för dig.
Ordna din lärardag tillsammans med 
oss. Varva din mötesdag med aktivi-
teter och avkoppling.  

Tag kontakt:  
Nina Boström 050 358 4371,  
Victor Ohlis 050 345 8974, 
Jessica Havulehto 044 788 3611, 
norrvalla@folkhalsan.fi. 

www.folkhalsan.fi/idrott

I samarbete med:

MWI:S HUVUDKURS  
6–16.6 KARIS

MWI:S MÄSTARKURS  
10–16.6 KARIS

MINIWEGELIUS ÖSTERBOTTEN 
3–7.6 NYKARLEBY

MINIWEGELIUS NYLAND 
10–14.6 ESBO

MWI:S BLÅSLÄGER 
10–14.6 KARIS

Mer information om kurserna 
samt anmälan:

www.mwi.fi

Utbildning i världsklass 
– sök till oss!

Gemensam ansökan 19.2–12.3.2019 på
www.studieinfo.fi

Alla våra utbildningar finns på
www.yrkesakademin.fi

Arbis
hel.fi/arbis

Arbis ordnar 
kurser och 
fritidsverksamhet 
för alla åldrar!
Ordkonst
Fågelkännedom
Sommarläger
Mellanmålskurser
Många fler kurser på ilmonet.fi
Kansliet (09) 310 49494
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Recept

1 liter vatten
1,5 dl mannagryn
3 dl lingon
1,5 dl socker
1 nypa salt

Gör så här: 
1. Koka upp vattnet i en kastrull. 
2. Vispa i mannagrynen och en nypa salt då vattnet 

börjar koka. Vispa ordentligt med en handvisp så 
att det inte blir några klumpar. 

3. Koka gröten på medelvärme i 10 minuter och rör 
om ibland med en träslev. Var försiktig så att grö-
ten inte fastnar i kastrullbottnen. 

4. Mosa bären i en mixer eller med en stavmixer. 
5. Då gröten har kokat färdigt, häll bärmoset och 

sockret och rör om. 
6. Stäng av spisen och lyft kastrullen åt sidan. Häll 

gröten i en stor skål och låt den kallna ordentligt, 
ungefär en timme. 

7. Vispa gröten pösig med en elvisp. Servera med kall 
mjölk. 

Recept: UngMartha

Tips
Du kan göra grö-

ten på jordgubbar, 
blåbär eller vin-

bär. Med söta bär 
räcker det med  

1 dl socker.

Vispgröt
FoTo: KaISa NoRDLUND

Mirjam Malik jobbar med ungdomsarbete 
och diskrimineringsförebyggande arbete vid 
Luckan. Mycket av hennes arbete går ut på 
att besöka skolor, föreläsa och hålla workshop-
par om respekt för ungdomar.

De föreläsningar Malik nu erbjuder Hem 
och Skolas föräldraföreningar är i stort sett 
samma som hon håller i skolorna.

‒ Vi insåg i något skede att det inte bara är 
ungdomar som drar nytta av det här, utan att 
det också är någonting som är viktigt för för-
äldrar att tänka på.

Alla är åskådare
Malik föreläser under tre rubriker som alla 
kretsar kring samma tema ‒ respekt på nätet, 
och respekt i vardagen.

Den första föreläsningen kallar Malik Åskå
darens roll, och den ger deltagarna möjlighet 
att reflektera över sin egen roll när de ser nå-
gon bli diskriminerad eller osakligt behandlad, 
samt över vikten av att ta ansvar och ingripa.

‒ Dels går vi igenom vad forskningen säger 
om hur människor tenderar att reagera som 
åskådare, och så går vi igenom hur man kan 
handla i situationer där någon blir blir utsatt 
för till exempel rasism, mobbning eller sexu-
ell kränkning. 

‒ Vi hoppas kunna sänka tröskeln för att 
säga ifrån, för tröskeln är tyvärr ofta väldigt 
hög, säger hon.

Det är också den här föreläsningen Mirjam 

Malik rekommenderar att man börjar med. 
‒ Vi är alla åskådare, och därför är det ett te-

ma som berör oss alla, säger hon.

Skällsord kränker 
Den andra föreläsningen går under rubriken 
Verbal diskriminering, och där är syftet att ge 
deltagarna möjlighet att reflektera över sitt 
eget språkbruk.

‒ Vi pratar om fördomar, hur fördomar föds, 
hur blir vi medvetna om våra egna fördomar, 
och vilket samband de kan ha med osakliga 
ord och termer vi ibland använder, säger Malik.

Det är viktigt att både unga och vuxna för-
står att användandet av vissa skällsord och 
osakliga uttryck, fast det inte är illa menat, bi-
drar till ytterligare kränka olika minoritets-
grupper som redan är utsatta, förklarar hon.

‒ Här är det uttryckligen viktigt att få med 
föräldrarna. Vi kan föreläsa hur mycket som 
helst om det här i skolorna, men föräldrarnas 
föredöme är avgörande, säger Malik.

Den tredje föreläsningen i Maliks reperto-
ar handlar om nätmobbning och nätrespekt.

‒ Där går vi in på skillnaderna mellan så 
kallad vanlig mobbning och nätmobbning. Vi 
berättar också om ett fall från Sverige några år 
tillbaka där en osaklig bild på Instagram spå-
rade ur och fick både rättsliga och personliga 
följder inte bara för förövaren och offret utan 
också för en lång rad andra.

Nätet är så stort att man inte har någon kon-
troll över hur saker sprids, och där är det viktigt 
att förstå vilka konsekvenserna kan bli, fram-
håller Malik.

‒ Det finns vuxna som är väldigt insatta, och 
det finns vuxna som vet väldigt lite. Det jag re-
kommenderar är att man pratar med sina barn, 
frågar vad som händer på nätet, ber dem visa 
hur olika appar fungerar, och framför allt fost-
rar en öppen kultur så att barnen vågar berätta 
om någonting händer, säger Malik.

Pamela Friström, text

 ”Föräldrarnas exempel är avgörande”
Hem och Skolas nya föreläsare, 
Mirjam Malik, föreläser om 
respekt på nätet och respekt i 
vardagen. Vi lever i ett ganska 
tufft samhällsklimat, och vi 
behöver ta större ansvar för 
hur vi talar till och behandlar 
varandra, säger hon.

Mirjam Malik föreläser för både vuxna och ungdomar om respekt. 

ACTIVE CHILLAX - LÄGERSKOLA PÅ ÅLAND 
info@karingsund.ax | www.karingsund.ax | +358 18 38000

IB World School

Aktuellt
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VÅRA TIDIGARE STUDERANDE  BERÄTTAR
Se länk  Wall of Fame

 WALL OF FAME!  KARRIÄRVIA

KIMITOÖNS
GYMNASIUM

Kom som du är, 
bli den du vill!

• Allmänna linjen och
företagarlinjen

• Samarbete med KyIF
handboll

• Behörig och engagerad 
lärarkår

• God trivsel och en gynnsam 
studiemiljö
www.kyrkslattsgymnasium.com

Kom
bli

Allmänna linjen
företagarlinjen

Kom

• Allmänna

www.steiner.fi

Unika specialiseringskurser

Gymnasiediplom i
bildkonst, drama, 

musik, dans

Resor, läger och 
möjlighet till utbyte!

Anta nya utmaningar 
och överträffa dig själv! 

Sök via GEA 19.2-12.3.2019

MÅNGSIDIGHET

KREATIVITET

KUNSKAP

SJÄLVKÄNSLA

Fördjupa dig i det 
du är mest intresserad av

Trivsel, Tradition, Trygghet och Tillförsikt

1895-2007

Svenska samskolan i Tammerfors
Skolgatan 14 
33200 TAMMERFORS
Tfn: 03-212 379

Fyra enkla ord, som beskriver 
Svenska samskolan i Tammerfors

Välkommen!

Koulukatu 14

03-212 3794

Svenska samskolan i Tammerfors
Koulukatu 14
33200 TAMMERFORS
Tfn: 050 4327189  www.samskolan.fi1895-2019

Fyra enkla ord, som beskriver
Svenska samskolan i Tammerfors

Välkommen!

Gör ett gott val!

Sibbo gymnasium
HUMANT / INNOVATIVT / KREATIVT 

www.sibbogymnasium.fi
sibbogymnasium@sipoo.fi

www.facebook.com/sibbogymnasium
www.instagram.com/sibbogymnasium/

Sök till Brändö 
gymnasium 
19.2–12.3

Läs mer på studieinfo.fi

89x62_Brando_Annons_070219.indd   1 07/02/2019   16.42

Äventyrsturen Det dolda 
skeppets mysterium tar dig på 

en fartfylld tidsresa till 1700-talets 
Sveaborg. Medan deltagarna följer 

ledtrådar och löser uppgifter stöter de 
på historiska personer och händelser. 

Under turen lär sig deltagarna om 
Sveaborg på ett medryckande sätt. 

Turer ordnas på beställing: 
6.5-14.9.2019. Reguljära 

turer:14.6-2.8.2019 (Ej 21.6), 
på svenska varje fredag 

klockan 12.00. 

Mera information: 
www.suomenlinnatours.com
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Kapitelbok

Fågeltämjaren av Karin Er-
landsson, Schildts & Söder-
ströms 2018.

 ■Nu har vi kommit till 
den andra delen i äventyrs-
berättelsen om legenden 
om ögonstenen. Handling-
en äger rum uppe i den nor-
ra hamnstadens djupa skogar 
och höga trädtoppar där hot-
fulla dagsskator ökar spän-
ningsmomentet. Det lönar 
sig att läsa andra delen, inn-
an de återstående delarna, 
Bergsklättraren och Segra-
ren, kommer ut under 2019. 
Böckerna om Legenden om 
ögonstenen är perfekta hög-
läsningsböcker, men även en 
van läsare njuter av Erlands-
sons underbara språk och 
fantastiska värld. 

Ungdomsbok
Breven från Maresi: Kröni
kor från Röda klostret av Ma-
ria Turtschaninoff, Förlaget 
2018.

 ■Detta är den avslutande 
delen i Turtschaninoffs tri-
logi som började med Ma-
resi (2014) och Naondel 
(2016). Maresi har nu åter-
vänt till sin hemby Rovas och 
skriver brev till sina vänner 
som är kvar i klostret. I dessa 
brev får man läsa om hennes 
vardag, hennes känslor och 
motståndet hon möter då 
hon försöker grunda en flick-
skola. Både unga och vuxna 
kan njuta av Turtschaninoffs 
underbara språk och hennes 
sätt att med stor precision 
beskriva sin värld, sina karak-
tärer och stämningar.

Bilderbok

Den Prilliga Prinsessboken, 
med text av Anna Sarve och il-
lustrationer av Sanna Mander, 
Schildts & Söderströms 2018.

 ■Här har vi en fräsch, ro-
lig men framförallt detaljrik 
och vacker bok där både rik-
tiga prinsessor och prinses-
sor från sagans värld får plats. 
Förutom att boken innehål-
ler mycket roliga och intres-
santa fakta om prinsesslivet 
finns här även tre nya prin-
sessberättelser av finlands-
svenska författare samt Prin-
sessan på ärten återberättad 
av Anna Sarve. En liten god-
bit till bok för alla som vill 
bli prinsessexperter!

Högläsning

God natt på jorden, text och il-
lustrationer av Linda Bonde-
stam, Förlaget 2018.

 ■Alldeles underbar är den-
na berättelse som är Bon-
destams första verk där både 
text och bild är hennes egna. 
Det är natt på jorden och det 
visar sig att alla djur har svårt 
att sova. Det blir sagoläsning, 
avslappningsövningar, när-
het eller musik och snart so-
ver alla, även rymdfamiljen 
som ser ner på nattningsru-
tinerna på jorden. Att barnet 
dessutom får vara med och 
natta flera olika djur, genom 
att bädda ner den som skall 
sova, ger en trygghetskänsla 
och alla kan sova. Boken har 
en väldigt hög igenkännings-
faktor för både barn och vux-
na. Det blir en god natt på 
jorden.

bibliotekarien tipsar

Mikaela Wickström är tidningen Hem och Skolas läsinspiratör. 
Hon är också förälder och bibliotekarie på Nordisk 
kulturkontakt, en nordisk kulturinstitution som har sitt 
bibliotek i Helsingfors. Här tipsar hon om fyra böcker för olika 
åldrar.

SOMMARKURSER 
FÖRSKOLE- OCH NYBÖRJARUNDERVISNING, 25 sp (2019-20) 
Fr.o.m. juni
PEDAGOGIK (allmän), 25 sp (i smb med CLL 2019-20)  Fr.o.m. juni
SPECIALPEDAGOGIK, 25 sp (2019-20) Fr.o.m. juni
UTBILDNINGSLEDARSKAP, 25 sp (2019 – 20) på G18 i H:frs 
fr.o.m. 27-28/8
PEDAGOGIK 
I spegeln syns endast mitt nuvarande ansikte, med 
A Möller-Salmela /juni
Barn, ungdomar och nätporr, med Ulrica Stigberg och Nina Granvik 
7/6
Kreativ barnpedagogik, med Johanna Nyman /juni
Differentiering och bemötande av elever med stor inlärnings-
potential / juni
Steinerpedagogik med G Kurtén, L Aaarnio-Friman och 
M Hermansson 12-14/6

BOKSEMINARIUM – ”Piga, klockare, inhysing, lots”, med 
Carina Wolff-Brandt mfl 4/6
INSKRIPTION 4/6
MIDDAG: Nödårsmat och modernt raffinerat på nödårsråvaror – 
i smb med Axxell 4/6

ABIPREPKURSER – i finska och engelska 4-14/6 

hangosommaruni.fi

Din framtid börjar hos oss! 
Yrkesinriktad grundexamen: 

Artesan - finsnickare och interiör 
Automationsmontör 

Bagare-konditor 
Datanom 

Djurskötare 
Elmontör 

Fordonsmekaniker 
Husbyggare 
ICT-montör 

Kock 
Kosmetolog-Kosmetikrådgivare 

Landsbygdsföretagare 
Ledare för ungdomar och gemenskaper 

Merkonom 
Modeassistent 

Plåtslagare-svetsare 
Rörmontör 

VALMA 
Verkstadsmekaniker 

 
Yrkesutbildning som specialundervisning:

Bilservice- fordonsmekaniker
Fastighetsskötare

Hus- och hemservice-lokalvårdare 
Matservice-kock,  

Produkttillverkning-artesan 
TELMA, VALMA sp

Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Pargas, Helsingfors, Borgå

www.optimaedu.fi/guide

PÅ SKOLTURNÉ  
FR.O.M. MARS 2019

FRÅGOR OCH BOKNINGAR:
TURNÉPRODUCENT ROBIN REUTER  

ROBIN@VIIRUS.FI • 044 738 8374 • WWW.VIIRUS.FI

Så sant! är Viirus mångmediala klassrumsföreställning med 
Elisa Makarevitch och Ole Øwre, som får elever i årskurserna 

5–7 att tänka till kring media, nyheter och källkritik.
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‒ Vi lever i ett väldigt sexualiserat samhälle, 
fullt av bilder och berättelser och förväntning-
ar kring kön och sexualitet och där våldet ock-
så finns närvarande. Samtidigt är det fortfaran-
de tabu att prata om sexualiserat våld. Det kan 
vara väldigt förvirrande för barn och unga, sä-
ger Malin Gustavsson, likabehandlingskon-
sult vid Ekvalita.

‒ När vi talar med unga om sexuella trakas-
serier och sexuella övergrepp visar vi att det är 
okej att prata om de här sakerna. Samtidigt ger 
vi dem ord och begrepp som hjälper dem att 
tolka och förstå sin omvärld. Med yngre barn 
är fokus på barnets rätt till sin egen kropp och 
hur viktigt det är med samtycke då vi tar i var-
andras kroppar.

Material hjälper på traven
För att hjälpa föräldrar att tala om sexuella tra-
kasserier med sina barn har Förbundet Hem 
och Skola tillsammans med Gustavsson utar-
betat ett material som lyfter fram viktiga be-
grepp kring kropp, makt och sexuella kränk-
ningar och hur man kan diskutera dem med 
barnen. 

‒ Med yngre barn kan man till exempel ta-
la om baddräktsregeln, att de kroppsdelar som 
är täckta av baddräkt eller badbyxor får ingen 
någonsin röra utan samtycke. I dessa diskus-
sioner berör vi frågor om sexuella övergrepp, 
pedofili eller incest, men utan att använda de 
orden, förklarar Gustavsson.

Hon betonar att barn och unga behöver veta 

var gränserna går för samtycke och våld. De 
behöver veta att ingen annan har rätt att be-
stämma över deras kropp och ta i den. Inte 
mamma eller pappa, inte tränare, inte lärare, 
inte klasskamrater. Men att det också gäller 
för dem själva att respektera andras kroppar.

‒ Deras förståelse för kroppslig integritet be-
höver vara självklar, säger hon. 

Viktigt vuxna kan prata
Gustavsson säger att det är viktigt att också de 
vuxna känner sig trygga i att prata om sexuel-
la kränkningar.

‒ Vi har vuxit upp under en tid då synen 
på kropp och sexuell integritet har förändrats 
ganska mycket, och särskilt många kvinnor har 
erfarenheter av att ha blivit sexuellt kränkta. 
Om jag som förälder har svårt att dra mina 
gränser, hur ska jag kunna lära mina barn att 
säga stopp? Eller om jag är en förälder som sti-
ger över andras gränser, hur ska jag lära mina 
barn att respektera andras kroppar? 

‒ Jag vill uppmana föräldrar att först tala 
om sina egna erfarenheter och tankar med sin 
partner eller med en vän. När vi vuxna känner 
oss trygga i att reflektera kring de här sakerna 
kan vi bättre hjälpa barnen att bli trygga i sig 
själva, säger Gustavsson.

pamela friström, text
Broschyren ”Tala med ditt barn – om sexuella 
trakasserier” hittas på Hem och Skolas webbplats 
hemochskola.fi.

”Våga tala om sexuella kränkningar”
Nyheter om sexuella kränkningar får många föräldrar att fundera över hur de kan tala om 
trakasserier och övergrepp med sina barn. Hem och Skola har utarbetat ett material som ska 
hjälpa föräldrar diskutera kropp, makt och sexuella kränkningar därhemma.
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ANMÄLNING 6–12.5.2019

www.kungsvagen.fi

KLASSRESA 
TILL ÅLAND!
Från 65 €/person
I priset ingår båtresor Åbo–Marie-
hamn t/r, hotell, frukost & middag.
Kontakta oss så hjälper vi er 
med allt; båtresorna, måltiderna 
och ett minnesvärt program.

+358 1815 555 • info@alandhotels.fi • ålandhotels.fi

Tro det
eller inte,
men att arbeta med barn 
är jätteroligt. 
Kom och studera till barnledare. 
Den gemensamma ansökan 
inleds 19.2.2019.

GRUNDEXAMEN I PEDAGOGISK VERKSAMHET 
OCH HANDLEDNING

Utbildningen startar i Nykarleby.

seurakuntaopisto.fi/kredu

en nykomponerad familjemusikal

Drama�sering & sångtexter ANNA SIMBERG
Musik SAM HUBER
Regi PAUL OLIN
På scen STELLA LAINE, ALEX HOLMLUND, SAM HUBER, VILLE HUKKINEN, 
ÅSA NYBO, FRANK SKOG, KRISTIAN THULESIUS

en nykomponerad familjemusikalen nykomponerad familjemusikal

Drama�sering & sångtexter ANNA SIMBERGsering & sångtexter ANNA SIMBERG
Musik SAM HUBER

Lewis Carroll

Föreställningar 28.2-30.4.2019 på Lillklobb. Åldersrek. 6 år uppåt. 

Bilje�pris vardagsmorgon 12 € | kväll & lördag 18 €. 
Unga Teatern, Klobbskogsvägen 9, 02630 Esbo
09-86208200 | www.ungateatern.fi | www.lippu.fi

När vi talar med unga 
om sexuella trakasse
rier och sexuella över
grepp visar vi att det 
är okej att prata om de 
här sakerna. 

”
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anders 
adlercreutz

ordförande

Micaela  
roMantschuk
verksamhets ledare

Maarit 
westerén

kommunikatör

PaMela  
friströM
redaktör

Kansliet: Förbundet Hem och Skola i Finland rf, Nylandsgatan 17 B 27,  
00120 Hel singfors.   
E-post: hemochskola@hemochskola.fi.

Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.

Gnurf

Tidningen Hem & skola
Aktuellt från förbundet

Ny adress för Hem och Skolas kansli
 ■Förbundet Hem och Skolas kansli i Helsingfors har flyttat till en 

ny lokal i samma kvarter. Vår nya adress är Nylandsgatan 17 B 27, 
00120 Helsingfors. Notera att vår telefonnummer som börjar på 09 
tagits ur bruk. Nu nås alla på kansliet på mobiltelefoner.

Har du besökt vår nya webbplats?
 ■Ta gärna en titt och säg vad du tycker om den förnyade webb-

platsen www.hemochskola.fi.
På sidan finns information riktad till enskilda föräldrar, förenings-

aktiva och lärare. Vi är tacksamma för feedback!

Popcornmaskiner till Kvevlax och Lovisa
 ■Grattis! Kvevlax Hem och Skola i Korsholm och Hem och Skola 

vid Lovisanejdens högstadium var de föreningar som gynnades i vår 
utlottning av två popcornmaskiner. Vi bad om beskrivningar av inn-
ovativa idéer som våra medlemsföreningar förverkligat. Tack till al-
la som skickade in bidrag. Under året kommer vi att publicera en del 
av bidragen.

Nya föreläsare för föräldrakvällar
 ■Mirjam Malik föreläser om respekt 

och Liselott Lindéns (bilden) förelä-
ser om hur man som förälder kan ta-
la om temat sexualitet med sitt barn. 
Deras föreläsningar riktar sig till för-
äldrar med ungdomar i årskurs 7‒9 
eller gymnasiet. Vi har också fler nya 
föreläsare på kommande så håll utkik 
efter dem på vår webbplats. Föreningar har möjlighet att en gång per 
läsår kostnadsfritt anlita en föreläsare ur vårt föreläsarnätverk.

Vill du komma med i förbundets styrelse?
 ■Under förbundets årsmöte lördagen den 27 april i Helsingfors 

kommer tre nya styrelsemedlemmar att väljas. Kanske du är aktiv i en 
av våra föräldraföreningar och känner att du gärna skulle bidra med 
ditt kunnande på förbundsstyrelsenivå? Vi kommer att behöva nya 
styrelsemedlemmar som representerar Norra Österbotten, Åboland 
och Helsingfors. Ta kontakt!

Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland rf.
Ansvarig utgivare: anders adlercreutz,  
förbundsordförande.
Redaktör: Pamela Friström, tfn 050-412 764.
Layout: Pia ahlberg. 
Pärmbild: Pamela Friström.
Målgrupp: Föräldrar med barn i svenskspråkig 
skola och dagis.
Distribution: Delas ut i klassen och på dagis.
Tryckeri: UPC, Vasa 2019.    
Upplaga: 38 500.
Årgång: 46.
Annonsförsäljning:  
Ky Lisbeth Lönn qvist Kb, Sandbacka vägen 8 D, 
02200 Esbo. Tfn 09 803 9553.  
E-post: lisbeth.lonnqvist@kolumbus.fi
Annonspris: 1,50 e/spmm.

fem frågor

Att mammor och pappor kan hänga med en 
dag på barnens lektioner är inte en ny idé i sig, 
men möjligheten att kunna jobba från sko-
lan är nog ny. Det var den lokala Hem och 
skola-föreningens nya ordförande Paola Dad-
da som slängde fram idén senaste höst under 
skolans Hem och Skola-dag. Rektor Johannes 
Nygren var också på plats och tyckte om idén, 
så styrelsen tog tag i det och började planera. 

– Vi kommer att erbjuda föräldrar möjlig-
het att delta i timmarna och samtidigt jobba 
på sina datorer. De kan också träffa andra ar-
betande föräldrar, lite som man annars ock-
så gör på kontorskollektiv, och så får de köpa 
kaffe från elevkaféet. De får också äta skolmat, 
mot en liten avgift. På det sättet ser de hur de 
egna barnen har det, säger Paola.

Att engagera föräldrarna ser Paola som den 
mest krävande uppgiften eftersom det kräver 
både engagemang och tid. Samtidigt vill hon 
få föräldrar att inse att det sist och slutligen in-
te tar så mycket tid som de tror.

Föreningen har också annat på gång, som en 
föräldraföreläsning med mentaltränaren och 
motivationsföreläsaren Christoph Treier, och 
i januari ordnade man en filmfrukost åt sko-
lans sjunde- och åttondeklassare, vilket inne-

bar kortfilm på stor duk, croissanter med sylt 
samt juice och te. Paola jobbar till vardags med 
evenemang och koncept, så hon visste i vilka 
trådar hon kunde dra.

– Vi sökte pengar från Aktia-stiftelsen. Jag 
kontaktade Tammerfors filmfestival och en 
vän som gör kortfilmer i England, så vi fick 
ett litet filmpaket för elever och lärare. Vi var 
några i styrelsen samt några andra föräldrar 
som ställde upp med att servera frukosten. 

Varför är du själv med i Hem och 
Skola?

– Jag hade inte tänkt vara med, men det blev 
ändå så att jag ställde upp på mötet och nu är 
jag ordförande. Jag tycker jättemycket om att 
man kan utnyttja det man själv gillar att göra 
och är bra på, för att bidra till verksamheten. 

Paola Dadda tycker dessutom att det är vik-
tigt att engagera sig i samband med högstadiet, 
eftersom det är då som barn ofta upplever en 
tuffare tid i sin uppväxt. 

– De är lite mer vilsna och säger att vi inte 
ska blanda oss i, men som jag ser det så är det 
nu de behöver vårt stöd. 

Föräldrar till tonåringar har inte det så lätt 
själva heller, menar Paola. Hon har en tonåring 
i huset och två till på kommande, och det är 
en utmaning att veta hur man ska göra för att 
få ens barn att känna sig trygga utan att blan-
da sig i för mycket. 

– Jag lyfter på hatten till lärare och perso-
nal som dagligen jobbar med våra tonåringar. 
Det måste vara en otroligt svår uppgift, men 
viktig! Därför tycker jag att det vi som föräld-
rar kan göra är att hjälpa dem och finnas  till 
hands. Jag är helt övertygad om att våra tonår-
ingar uppskattar att vi bryr och engagerar oss. 

christian Bertell, text

Föräldrar får distansjobba i Borgåskola

För att göra föräldrarna mera delaktiga i barnens skolvardag ordnar Hem och Skola-föreningen 
vid Lyceiparkens skola i Borgå en möjlighet för föräldrar att distansjobba från skolan en dag. 

I januari ordnade Hem och Skola-föreningen en filmfrukost åt Lypas sjunde- och åttondeklassare. FoTo: PaoLa DaDDa

Paola Dadda nyttjar gärna sina kunskaper 
som evenemangsarrangör i rollen som ordfö-
rande i Hem och Skola.



Anmälning  och info:  
www.bvif.fi/sommar

Tjejvillans läger i Helsingfors 
för 9-12-åringar
• 3–7.6 Kreativt dagsläger 

Övernattningsläger på Högsand,  
Hangö 

• 3–7.6 Actionläger för 9-12-åringar
• 3–7.6 Skoj vid havet för 9-12-åringar 
• 10–14.6 Sun & Fun för 11-14-åringar
• Vi ordnar också läger för barn med  

specialbehov

Dagsläger i Helsingfors 
för 7-10-åringar  
Botby skola
• 3–7.6 Experiment & innovation 1
• 10–14.6 Experiment & innovation 2 
• 17–20.6 Experiment & innovation 3 
Cygnaeus skola
• 3–7.6 Skapande dagsläger 1
• 10–14.6 Skapande dagsläger 2 
• 17–20.6 Skapande dagsläger 3  
Gillebo, Kårböle skola
• 3–7.6 Natur och rörelse 1   
• 10–14.6 Natur och rörelse 2 
• 17–20.6 Natur och rörelse 3

Äntligen sommarlov!
Knyt nya vänskapsband och få fina upplevelser på våra trygga och förmånliga läger


