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I det här numret

När skolan började tog jag mig själv i nacken. När
klockan är nio ska vi sitta i sängen, med en bok i handen.
Och så blev det.

Om sökandet efter strukturer

■■I en familj med många barn är det ibland skäl att försöka få
struktur i tillvaron. För mig är det ibland personligen en ut
maning. Samtidigt tycker jag också att det som somliga ser
som en vana, som tråkig repetitiv tradition, kan ha ett egen
värde.
Om man gör nånting på samma sätt, vid samma tid så blir
det en tradition. Nånting som skapar trygghet i tillvaron. Sa
ken i sig kanske inte är speciellt rolig eller bra, men det att
den alltid återkommer på samma sätt gör den ändå speciell.
Många tycker tvärtom. Någon kan uppleva att en tradition,
en rutin skapar ett väntevärde som kan kännas stressande, nå
gonting man måste göra även om man inte vill. Den fallgro
pen känner jag igen, så den försöker jag undvika.
■■Hemma hos oss har vi många rutiner. När vi tar båten ut
till holmen sjunger vi ‒ eller egentligen bara jag ‒ alltid sam
ma sång. När vi har en födelsedag, farsdag eller morsdag
hängs samma banderoll med texten ”puss” upp i taket ovan
för matbordet. När det är fredag tittar vi alla på film tillsam
mans i vardagsrummet. När det blir jul gör vi samma maträt
ter. Och så vidare. Det här är säkert bekant för många.
Sen kan det hända saker som ändrar traditionerna, och
det kan också vara bra. Ibland får man anstränga sig lite för
att hålla igång traditioner, och ibland kanske man misslyck
as med det.
Kring nyår slutade jag läsa godnattsaga för våra två yngs
ta barn som då var 9 och 12 år gamla. Inte för att jag tyckte
att de inte längre behövde godnattsaga eller var för gamla, ut
an för att en bok tog slut, och på grund av att att jag var mitt i
en valkampanj. Jag tänkte att jag inte hade tid för det, jag or
kade helt enkelt inte. Vi fortsätter senare när allt lugnar ner
sig, tänkte jag.
Våren gick, sommaren gick, fortfarande ingen godnattsaga.
Kvällsrutinerna hade ändrats, pojkarna hade vant sig vid an
dra rutiner, och jag med.
När skolan började tog jag mig själv i nacken. När klock
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an är nio ska vi sitta i sängen, med en bok i handen. Och så
blev det.
Och så var rutinen igång igen, med Baskervilles hund. Och
jag märkte att jag hade saknat den där stunden, att få lugna
sig, sitta i våra yngsta pojkars säng och läsa. Plötsligt kom de
ras äldre bror också in genom dörren. Kanske inte så mycket
för att höra berättelsen som för att vara med.
Ibland får man anstränga sig för att hitta den tid som be
hövs. Vi vill att våra barn läser, men de tycker sig inte ha tid
till det. Det känns som en tråkig syssla, tid som man kunde
använda för något annat.
Den 8 september i höst ordnades Read
Hour, lästimmen. Då satte man sig ner
i många familjer för att läsa. Läsning
kräver i dag sin egen tid. Godnattsa
gan kräver sin egen tid. En egen, för
utbestämd tid för nånting viktigt ska
par en struktur i tillvaron och via
det trygghet. Det blir en rutin,
ett egenvärde ‒ och förhopp
ningsvis nånting man se
dan lär sig att älska.
Och ibland kan det
gå som med sången
jag ensam sjunger när
vi åker ut till holmen
‒ ett nöje för mig, en
pinsamhet för and
ra ‒ men det bjuder
jag på.

Anders Adlercreutz
ordförande för Hem och Skola

Om bokplast
■■Det pågick en rolig diskussion på
Facebook om plastning av skolböck
er. Har skolan rätt att kräva att fa
miljerna plastar böckerna? frågar en
kompis irriterat. Borde inte skolan
stå för plasten?
En annan kompis svarar att hon
den senaste veckan plastat elva böck
er och nio häften. En tredje berättar
att hon kategoriskt vägrar plasta vad
lärarna än säger.
Hur miljövänlig är plasten? fun
derar nån. Borde inte skolan föregå
med grönt exempel och uttryckligen
avråda från plast. Borde man starta
en namninsamling?
Hur är det med återvinning? Får
man kasta plastade böcker i pappers
insamlingen, eller borde man riva
loss pärmarna först? Det finns också
bionedbrytbar kontaktplast, tror sig
nån veta.
Diskussionen fortsätter i flera da
gar. Folk kommer med idéer, den ena
påhittigare än den andra, de de he
jar på varandra och uppmanar varan
dra att våga gå emot strömmen. Det
som började med en sur kommen
tar förvandlades till en härligt kreativ
diskussion.
Det kan verka som en trivialt ex
empel, men det påminde mig om att
det händer fina saker när föräldrar
förenar sina krafter.
I det här numret av Hem och Sko
la hör vi inspirerande föräldrar som
arbetar tillsammans för att rädda by
skolan, för att fixa finaste skogsäven
tyret, och föräldrar som har gått ige
nom det allra svåraste och vill stötta
andra familjer i kris.
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Hur bemöter vi familjer i kris? Vad borde vi
förstå och veta om familjer som drabbats av
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”Vi är säkra på att det finns barnfamiljer någonstans som skulle trivas här. Men vi behöver nå ut till dem. Att förlora skolan skulle vara en katastrof för vårt lilla samhälle”, säger
Rosalabon Hanna Vuorio-Wilson.

Tråkiga föräldramöten?
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Hurudant är ett lyckat, innovativt föräldramöte? Med lite planering ger föräldramötet
mycket, både åt lärare och föräldrar. Fördjupat förtroende och en känsla av gemenskap
är några av fördelarna.

Gör höstlovet till ett läslov
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För några år sedan bestämde svenska regeringen att höstlovet ska döpas om till läslovet
och att veckan ska fyllas med aktiviteter som
uppmuntrar till läsning. I höst lanseras läslovet också i Finland.
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Fyra läsvärda böcker för olika åldrar.

Eftis när det är som bäst
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Genom att ha behöriga ledare och en bra
verksamhetsplan kommer vi så småningom
bort från tankesättet att eftiset endast är en
trevlig klubb efter skolan.

Pamela Friström
redaktör
redaktor@hemochskola.fi

Kolumnen26
”Jag trodde faktiskt att jag var bra på kommunikation, men förstår nu att det är något
man måste träna på livet ut. När jag brukade fokuserade på vad jag sa, inser jag nu
att det är ännu viktigare att fundera på hur
jag säger det”, skriver Heidi Lithén, klasslärare och tidigare pedagogisk rådgivare på
Förbundet Hem och Skola.

Fem frågor
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Föräldraföreningen i Solf i Korsholm har bra
flyt. Föreningens arbete är uppskattat och
många föräldrar vill vara med. Föreningens
storsatsning, som i höst arrangeras för tredje året i rad, är hinderbaneloppet Solf OCR
Kids, ett OCS-lopp i stil med Tough Viking,
fast för barn.
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”Det är okej

Ju tidigare man
söker hjälp, desto lättare löser
sig knutarna, säger Oscar Lehtinen krisarbetare på4 Helsingfors
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Mission.

att be om hjälp”
Text och foto: Marcus Rosenlund
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VI ERBJUDER STÖD I SKOLVARDAGEN

Plötsligt är ingenting som förr. Det är kanske mamma eller pappa som
flyttar hemifrån. Eller kanske det är en klasskompis pulpet som plötsligt
är tom. ”Men jag visste ju inte ens att hon var sjuk!”

Det finns saker i livet som ingen kan – eller ens
borde behöva – förbereda sig på.
Det är då de sakerna trots allt händer som
det är bra med någon att snacka med. Någon
som inte nödvändigtvis är mamma eller pap
pa. Någon obekant, men ändå trygg. Oscar
Lehtinen är en sådan någon. Han är krisarbe
tare på Helsingfors Mission.
Nyckelordet i Lehtinens arbete är att arbeta
för välmående ur ett förebyggande perspektiv.
I det ärendet rör han sig ute i skolorna.
– Vi diskuterar stress, vi diskuterar rutiner,
vad man kan göra för att må bra i vardagen.
Men sedan tar han också emot på Helsing
fors Missions kontor i södra Helsingfors. När
det är mer akut. Hur ser en typisk ”kund” ut?
– Genomsnittspersonen som kommer hit
är en 22-årig kvinna som studerar. Och då
handlar det ofta om ångest, ofta stressrelate
rad. Långvarig stress, krafter som har tagit slut.
Yngre bättre på att prata

Hur hög är då tröskeln för att söka hjälp? Det
varierar från fall till fall, säger Lehtinen.
– Våra yngre generationer har blivit bättre
på att prata jämfört med den där stereotypa
finländska mannen som dränker sina sorger i
ensamhet. Ofta är det en kompis som säger att
”hej, det är okej att be om hjälp!”
– Det är också ett av de främsta budskapen
som jag försöker nå ut med, att ett problem
behöver inte vara jättestort innan man söker
hjälp med det. Ju tidigare man söker hjälp, des
to lättare löser sig knutarna sedan.
Sedan finns ju de där knutarna som kräver
extra stor varsamhet. Då den stora tragedin slår
till. Hur bemöter man till exempel någon vars
kompis har begått självmord?
– Jag tror att det viktiga i den situationen
är att lyssna. Att låta historien sjunka in just i
den takt som det över huvud taget är möjligt.
– Just de här tragiska fallen där någon har
gått bort, de är samtidigt så definitiva. Och då
kanske man på något vis kan hitta ett sätt att
börja leva med den grejen. Det här då jämfört
med någon som kanske inte ens vet själv var
ifrån illamåendet kommer, som kanske under
en längre tid har mått dåligt.
– Den personen kanske behöver en mycket
längre tid att bearbeta det hela. Det ligger så
mycket i bakgrunden som behöver ta sin tid.
Medan ett sorgearbete kan kräva relativt få ses
sioner. Ofta räcker det med att man får säga
vad man känner åt någon utanför familje- och
kompiskretsen. Lägga det på bordet liksom.
Hur som helst, menar Lehtinen, finns det inte
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Valteri center för lärande och kompetens fungerar
i hela landet och är en del av Utbildningsstyrelsens
verksamhetsområde. Valteri stöder närskolprincipen
genom att erbjuda mångsidiga tjänster för behoven
inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Valteri
ebjuder elever, deras familjer, lärare och medarbetare
stöd för lärande och skolgång.

tips
Att bemöta unga i kris
1. Känn igen och reagera. En
ung människa i kris kan uttrycka sig
på många olika sätt. Hen kan vara irriterad, arg, provocerande, tillbakadragen, rastlös, deprimerad, ängslig
eller överpresterande. Lita på din instinkt och fråga: Hur mår du? Kan jag
hjälpa dig på något sätt?
2. Lyssna. Var empatisk och närvarande. Låt den ungas historia ta den
tid som behövs. Att bli hörd lugnar ofta. Dra vid behov gränser med varsam hand.
3. Betona. Betona för den unga att
hen har resurser att klara sig igenom
krisen även om det inte känns så just
nu. Betona den ungas starka sidor.
Normalisera: Det är helt normalt att
må dåligt när tråkiga saker händer.
4. Skapa trygghet. Var en trygg
vuxen som bemöter den ungas situation som den är. Berätta för den unga
om vikten av trygga rutiner (t.ex. skolgång, vänner, mat, sömn och vila,
hobbyer) då man genomgår en kris.
5. Handled. Handled och motivera
vid behov den unga att ta kontakt med
skolkurator, skolpsykolog, hälsostation
eller till exempel Krisjouren för unga.
Lyft fram att det är en styrka att be om
hjälp. Vi råkar alla ibland i situationer
där vi känner att våra egna resurser inte räcker till.
Källa: Helsingfors Mission

Har du en möjlighet
att hitta tillbaka till
dina vardagsrutiner,
till exempel skolan, så
är det en jättestor seger
– det är en trygghet.

Tjänster som Valteri erbjuder är bland andra
handledning, stödperioder och fortbildning för att
möjliggöra närskolprincipen för elever med syn-och
hörselnedsättning, AST, skoltrötthet.
Läs mer på vår hemsida.

Besök oss på valteri.fi/sv
mycket man över huvud taget kan säga när nå
gonting riktigt stort har hänt.
– Man kan bara vara den där lyssnande par
ten. Hjälpa med att hitta verktygen som vi alla
går och bär på inuti oss, som hjälper oss att gå
vidare också då det känns hopplöst.
Som exempel på dylika verktyg nämner
Lehtinen vänner och rutiner, som han ser som
superviktiga.
– Har du en möjlighet att hitta tillbaka till
dina vardagsrutiner, till exempel skolan, så är
det en jättestor seger – det är en trygghet. Det
ger någonting man kan greppa.
Släcker inte bränder

Här är det kanske på sin plats med att påpeka
att det självklart finns gränser för vad Lehti
nen kan göra som krisarbetare, händelser som
är så traumatiska, fysiska chocktillstånd och
liknande att det snarare är psykisk akutvård
som krävs.
– Här på krisjouren för unga brukar vi sä
ga att vi inte sysslar med brandsläckning. Vår
uppgift här i tredje sektorn är snarare att kom
plettera än konkurrera med den kommuna
la vården.
Till slut: hur påverkas Lehtinen själv av allt
tungt och svårt som han möter i sitt jobb? Bra
fråga, säger han.
– Man får inte gå in för mycket i den an
dra personens situation, men jag måste ju än
då spegla det i mig själv. Jag är en människa
med känslor, jag är ingen robot. Och det hän
der att någon detalj i en berättelse överraskar,
triggar någonting inuti mig. Och då tänker
jag att ”oj, det där kändes nog riktigt i mig!”
Då tror jag det är jätteviktigt att ha sinnesnär
varo att gå till kollegerna här och tala ut. Vå
ga prata om det.
– Precis samma sak som vi ger dem som
kommer hit gäller ju också för oss som job
bar här.

SÅ SANT!
– EN SNABBKURS
I VIRALT SJÄLVFÖRSVAR
En interaktiv
och humoristisk
föreställning som ger
elever i åk 4-7 insyn i
hur och varför nyheter
och olika offentliga
budskap produceras och
sprids. Till pjäsen
finns ett tillhörande
publikarbetsmaterial.
TURNÉ: OKTOBER – NOVEMBER 2019
PRIS: 500 € + 10 % MOMS

BERÄTTELSER
1-2-3-4
”Texten både underhåller
och manar till eftertanke,
den skildrar världen
från ett barns perspektiv
där allting är möjligt.”

– VN 26.4.2018
Föreställningen riktar
sig till barn från 3 år
och kan beställas både
på svenska och finska
(Kertomuksia 1-2-3-4).

SAILOR OCH PEKKA
– EN HYLLNING TILL
VARDAGLIGHETEN
Pjäsen baserar sig
på Jockum Nordströms
prisbelönta böcker och
riktar sig till barn
mellan 6-10 år.
TURNÉ: FR.O.M. MARS 2020
PRIS: 650 € + 10 % MOMS

TURNÉ: OKTOBER 2019 – VÅREN 2020
PRIS: 500 € + 10 % MOMS

MER A INFORMATION: W W W.VIIRUS.FI • TURNÉBOKNINGAR: VERONICA.ASPELIN@VIIRUS.FI / 050 4 4 4 034 4
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EN LITEN SKRIFT
OM BEMÖTANDE

Det här är Camilla
Paléns berättelse om
livet med sjuka sonen
Hannes. Och hur det
varit att leva vidare
utan honom. Hur ser
Camilla tillbaka på
händelserna idag? Vad
vill hon att vi ska förstå
och veta om familjer
som drabbats av svåra
kriser?

”Barn som själva
kämpar med lång
varig sjukdom el
ler upplever det i
sin familj borde få
bli bemötta som
vanligt av vuxna,
men ändå bekräf
tade i den oro och
sorg de lever i var
je dag.”
Så står det i inledningen till en liten bro
schyr som ger de långtidssjuka barnen, de
ras syskon och barnen som upplevt död
och sorg i sin familj en röst. Tanken har va
rit att det finns en första kunskap på hur
barn i familjer i kris bemöts av lärare, att
ge stöd i stödet.
Det är föreningen Project liv som i sam
arbete med Hem och Skola producerat
broschyren och delat ut den i alla lärar
rum. Idén fick och förarbetet gjordes av
Camilla Palén, Annica Finne och Nina
Brännkärr-Friberg. Studerande vid Yr
keshögskolan Novia har gjort teckningar
na och står för layouten.

Text: Nina Winquist
Foto: Pamela Friström

profil

”Det finns
inte bara ett
rätt sätt att
sörja på”
”Hannes föddes i februari 2005 och var
ett väldigt lättskött barn. Vi fick en fin för
sta sommar och ett bekymmerslöst första år.
Den andra sommaren blev hans balans allt
sämre, jag minns han gick på darriga ben och
höll moffa i handen.
I augusti märkte mommo att Hannes inte
längre kunde ta sig upp och stå från knästå
ende ställning.  
Han började allt oftare ha skrikperioder
som var allt svårare att få slut på och han sov
dåligt. Hela hösten skrek han mer och mer
och sov mindre och mindre. Vi märkte att
han hade ont. Det var fruktansvärt.
Utredningarna blev fler och fler. Vad var
det riktigt som var fel?
En kollega hade att syskonbarn med en
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Namn: Camilla Palén.
Först och främst: Trebarnsmor.
Aktiv i Hem och Skola 2015–
2019. Arbetar som pedagogisk
handledare på Kårkullas omsorgsbyrå i Jakobstad. Intresserad av hur
vi möter varandra i kris och
sorg. Har avlagt grundstudier i
krispsykologi förra vintern, ”ser
med spänning fram emot vad för intressant jag skall hitta på att studera
nästa vinter”.

sjukdom som gick under bokstavskombina
tionen INCL och sa i något skede att ’har ni
funderat på INCL?’.
Vi googlade och räknade att Hannes då
hade ungefär 10 av de 15 symtomen som
räknades upp. Vi ringde barnpolikliniken i
Jakobstad och bad om att genast få ta det ge
netiska provet.
***
Det tog två veckor att få det definitiva be
skedet som omedelbart släckte allt hopp. Vi
beslöt oss genast att Hannes inte skulle li
da mer än nödvändigt under sitt liv och få all
den medicin han behövde. Det var liksom
vår ledstjärna i allt vi gjorde under de följan

de fyra åren, tills Hannes drog sitt sista an
detag.
Samtidigt är det viktigt att berätta att vi
genast beslöt att storasyster skulle få ha ett
så vanligt liv som möjligt med egna fritids
intressen, föräldrar som gick på föräldramö
ten och kompisar hemma – Hannes var ock
så en väldigt naturlig del av deras umgänge,
han satt ofta där mitt ibland dem i sin pan
da-rullstol och blev klappad lite av storasys
ters kompisar.
Med ett barn som är sjukt måste man ha
fokus och få vardagen att fungera. Det är
det enda som räknas och det var i stort sett
det enda vi hade resurser för. Efteråt kom
mer det en tid när man måste få krisa själv
och allt känns kaotiskt men det var inte un

der de åren Hannes levde. Det fanns ingen
tid för det.
Och vardagen, vad gick den då ut på? Ja,
mest att sköta grundvården med medicine
ring via Peg sju gånger per dygn, sondmat
ning, blöjbyte och omsorg utgående från
dagsformen. Vi var mycket på sjukhus; det
handlade om urinvägs- och lunginflamma
tioner och att få medicineringen i balans när
sjukdomen framskred.
Det var tungt för oss och alla i vår när
het att vara i ständig beredskap. Vi föräld
rar valde båda att jobba största delen av Han
nes liv – Hannes pappa heltid och jag deltid.
Andra väljer annorlunda, det finns inget rätt
och fel. Vi kunde när som helst tvingas åka
in till sjukhuset. Inget vi planerade var nå

gonsin 100 procent säkert. Storasyster visste
ofta inte om hon plötsligt skulle till mommo
eller fammo när vi plötsligt tvingades vara
dygnet runt på barnavdelningen med Han
nes. Nu senare märker vi att den otryggheten
länge följde henne.
***
Vi hade förmånen att få helt underbara skö
tare i vårt hem som tog hand om Hannes när
vi jobbade. Flera av dem har vi kontakt med
ännu i dag. De känns nästan som en del av
vår släkt eftersom de varit så delaktiga i vårt
hem och vår vardag under de intensiva åren
Hannes levde.  
Personalen på barnavdelningen vid Jakob

stads sjukhus och Kårkullas barnavlastning
blev också väldigt bekanta för oss och vik
tiga.
Det finns ett INCL-nätverk i Finland med
en egen specialsjukskötare enbart för familjer
med INCL-barn. Dessutom råkade det sig så
att det i lilla Pedersöre med cirka 11 000 in
vånare fanns två familjer med INCL-barn
och en till i grannkommunen och de blev ett
oerhört stöd för oss. De familjerna känner
jag ännu i dag en stor samhörighet med, fast
än vi inte har så tät kontakt.
Men nog var det svårt för många av våra
vänner att veta hur de skulle förhålla sig till

läs mer på sidan 11
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✏ploc kAT
Estrids bokklubb tillbaka – nu på två språk
■■Under tre säsonger har vi fått följa Estrids möten med barn
boksförfattare och illustratörer från Finland och Sverige. I
höst inleds säsong fyra, och den här gången intervjuar 13-åri
ga Estrid Airas gäster på båda inhemska språken. Av de åtta
nya avsnitten går fyra på svenska och fyra på finska.

Gäster denna säsong är bland andra svenska faktaboksska
paren Sarah Sheppard, poeten Hanna Lundström, illustra
tören och författaren Mervi Lindman och Finlandia-vinna
ren Siri Kolu. Avsnitten kan ses på Estrids bokklubbs Youtu
be-kanal, och hittas även på bloggen estridsbokklubb.ratata.fi.

Ny serie för barn om kroppen,
gränser och sexuellt våld
■■Animationsserien Min kropp är min behandlar tema
tiken kring sexuellt våld riktat mot barn på ett sätt som
barn kan förstå.
Serien har producerats i Norge i samarbete med Räd
da Barnen och målsättningen är att förebygga sexuella
trakasserier, grooming och sexuellt våld riktat mot barn.
Trots att det handlar om svåra ämnen är stämningen
i serien är varm och hjärtlig, och serien har fått beröm
av barn och vuxna för att den presenterar svåra teman
på ett tydligt sätt som ändå inte är skrämmande.
Rädda Barnen i Finland har också sammanställt en
handbok med stödmaterial för vuxna när man behand
lar och diskuterar de här sakerna med barn. Guiden
finns att ladda ner från Rädda Barnens webbplats.
Min kropp är min kan ses på svenska.yle.fi/barn.

Svenskfinland fick två nya
läsambassadörer
■■Henrika Andersson (övre bilden), författare och ma
gister i scenkonst, samt Amanda Audas-Kass (nedre
bilden), fil.mag. och modersmålslärare, är de två nya
läsambassadörerna som inledde sitt arbete i augusti.
Det treåriga projektet Läsambassadör x 2 bygger vi
dare på projektet Den finlandssvenska läsambassadö
ren, som avslutades 2017.
De nya läsambassadörerna kommer i första hand att
rikta in sig på läsfrämjande verksamhet för två mål
grupper: Barn som ännu inte läser själva och barn vars
första läsiver riskerar att avta.
‒ Vi vill påminna föräldrar om att högläsning är ett
underbart sätt att dela saker. Vi kommer också att fort
bilda pedagoger som söker nya verktyg, säger Anders
son i en intervju till Yle.

Övervikt har ett samband med
försämrad livskvalitet

Spelmissbruk förebyggs
på svenska

■■I en undersökning som Institutet för hälsa och väl
färd (THL) nyligen genomfört upptäcktes att det fanns
en koppling mellan övervikt bland ungdomar och fy
siskt och psykiskt välbefinnande.
Ungdomar som var överviktiga uppgav i undersök
ningen att de led av minst två dagliga symtom, till ex
empel smärtor i nacken eller axlarna, trötthet eller hu
vudvärk, samt i större utsträckning av psykisk belast
ning jämfört med andra unga. Dessutom var avsak
naden av vänner och erfarenheter av mobbning och
sexuella trakasserier vanligare bland överviktiga ungdo
mar.
Undersökningen visade också att övervikt hade ett
samband med sämre socioekonomisk ställning.

■■Det nya svenskspråkiga projektet Spelkunskap står i
startgroparna för sin verksamhet i Svenskfinland.
‒ Som bäst är spelande en givande hobby. Det är ro
ligt, socialt och lärorikt. För att spelandet skall förbli en
positiv hobby, måste vuxna förstå vad den ungas spelan
de och spelvärlden handlar om, säger utbildningsplane
rare Annukka Såltin.
I projektet, som drivs av Föreningen för förebyggande
rusmedelsarbete (EHYT), ingår bland annat skolbesök,
föräldraträffar och kursdagar för professionella. Starten
sker i Nyland, Åboland och Österbotten, med målet att
senare nå ut i hela landet.
‒ Lektionerna är planerade så att de stöder och för
stärker elevernas faktakunnande och kompetenser och
ger dem färdigheter att bemästra spelandet, säger Såltin.

»

fortsättnig från sidan 9

Hannes och till vår livssituation. Jag tyck
er ändå nu med lite perspektiv att vi hade bra
stöd av våra vänner och familjer.
När Hannes sedan dog 2010 var jag väl
digt konfliktfylld. Utifrån fanns det en för
väntan att jag skulle vara helt förstörd och
få ett sammanbrott. Men jag fick inget och
var kanske också själv lite förvånad. Men sa
ken är den att vi hade sett honom lida i fyra
långa år. Vi hade upplevt hans smärtor och
varit maktlösa och kommit till en punkt där
vi bara ville att barnet vi älskade inte skul
le lida mera.
Och det här är viktigt när man tänker på
hur familjer i kris ska bemötas: det finns ju
inte bara ett sätt att sörja på. Inget rätt och
enda sätt. Sorgeprocessen för mig var en en
helt annan än om barnet skulle dö plötsligt,
till exempel i en bilolycka. Jag kände samti
digt saknad och lättnad, men blev inte förla
mad av sorg. Och så kände jag en skuld för
att jag inte sörjde på det sätt som man för
väntade sig.
Det som i stället hände var att vi inte fick
något grepp om vardagen. Vid det laget var
flickorna åtta och ett år och omsorgen om
dem var väl det som på något sätt höll oss
på fötter. För vi var stundvis så trötta att vi
ibland inte nästan kom ihåg föra ut soporna
den första sommaren.
Det tog mig länge att förstå att vår sorg
tog formen av förvirring och kaos. Navet i
vårt hjul var borta, som sjuksköterskan från
Jakobstads sjukhus som var med natten när
Hannes dog sade till mig.
***
Lärarna i storasysters skola var fina. Vi hade
informerat klassläraren om Hannes sjukdom
redan när hon började på ettan. När han dog
så pratade de om honom i klassen och tän
de ett ljus även om hon själv var hemma den
dagen han dog. På så sätt visste alla när hon
kom tillbaka och hon behövde inte förkla
ra något.
Senare har jag funderat på vilken bered
skap har man egentligen i skolorna för kri
sande familjer. Får lärarna utbildning i det,
till exempel?
Det jag önskade mig av omvärlden var till
synes små saker. För mig hade det räckt med
en vänlig klapp på axeln eller att min blick
blev mött. Att människorna jag träffade är
ligt visade att de visste om vår situation med
en aldrig så liten gest.
Det absolut värsta var de som inte visade
något alls. De som antagligen var så rädda att
göra fel så de inte gjorde eller sade något alls.
Det fanns också de som gick över gatan för
att inte behöva prata med mig när vi möttes.
Vad är det i vår kultur som gör att folk är
så rädda för sorg, tänkte jag då?”
Fotnot: Infantil Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis
(INCL) är en fortskridande, dödlig sjukdom i det
centrala nervsystemet hos småbarn.
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Guide ger goda råd
inför dagisstarten
Då ett barn börjar på dagis
är det en stor omställning
för barnet och påverkar hela
familjens vardag. Hur kan
man som förälder förbereda
sig på det här och vad är bra
att veta på förhand?
text: pamela friström
Förbundet Hem och Skola och Suomen Van
hempainliitto har tillsammans utarbetat en
guide som riktar sig till föräldrar vars barn bör
jar på dagis. I den ges praktiska tips till föräld
rar inför dagisstarten och central lagstiftning
och grunderna för småbarnspedagogiken pre
senteras kort.
Pedagogerna är i en central roll då barnet
börjar på dagis. Då de träffar föräldrarna är det

L O K A L A

U P P L E V E L S E R

I

viktigt att de går igenom målsättningen med
verksamheten i den grupp där barnet börjar.
Det är viktigt att från början etablera ett gott
samarbete mellan dagispersonalen och hem
met. Ett fungerande samarbete är ett bra förs
ta steg på barnets lärstig och ett gott samarbete
stöder barnets trivsel, inlärning och känsla av
trygghet. Föräldrarnas positiva syn på verksam
heten på dagis hjälper barnet att få en bra start.
Tidigare har Förbundet Hem och Skola och
Suomen Vanhempainliitto utarbetat motsva
rande guider för föräldrar med skolbarn, Skolan börjar, välkommen! och Välkommen till högstadiet!.
Under hösten kommer Förbundet Hem
och Skola och Suomen Vanhempainliitto ock
så att för första gången göra en undersökning
som riktar sig till föräldrar som har barn in
om småbarnspedagogiken. I Dagisbarometern
som lanseras i september kartläggs föräldrar
nas syn på verksamheten inom småbarnspe
dagogiken. Tidigare har organisationerna till

HÖSTENS
PREMIÄRER

Dagis

ÄKTENSKAPSGREJEN
av Gunilla Hemming
En hjärtskärande och
rolig dramakomedi om
tre generationers svek,
förvirring och försök att
leva ett lyckligt liv.
I rollerna Carl-Kristian
Rundman, Jonna Järnefelt,
Joachim Wigelius, Laila
Björkstam, Oksana Lommi
Regi Cris af Enehielm
Biljetter 34 €
URPREMIÄR 11.9

sammans utfört motsvarande undersökning
bland föräldrar med barn inom den grund
läggande utbildningen.
Ladda ner broschyren på sidan Hemochsko
la.fi/material

BILJETTBOKNING:
TFN (09) 39 4 022, LIPPU.FI

Norrvalla och Solvalla ordnar

Lägerskolor
& Lärardagar

V Ä R L D S K L A S S

SUFFLÖREN

av Andreas T. Olsson

Dramatensuccén
på Lillan!

I rollen Joachim Wigelius
Regi Marina Meinander
Biljetter 25 € PREMIÄR 17.10
GEORGSGATAN 30 LILLATEATERN.FI
HELSINGFORS STADSTEATER

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

Solvalla erbjuder
Vi erbjuder fartfyllda och spännande
lägerskolor samt aktivitets- och
inspirationsdagar. 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.

WASA TEATERS BILJETTKASSA SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN MÅN-LÖR 12-14 & 15-18
BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI | WWW.WASATEATER.FI
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Lektion i Hitis-Rosala
skola. Skolvardagen
ser förstås lite annorlunda ut här än i en
större skola, med det
bidrar till en positiv
skolkultur på många
sätt, säger klasslära• hem & skola •3/2019
ren Sanna Järf.

Sökes:
Klasskamrater
Text och foto: Pamela Friström

reportage
Vi är säkra på att det finns barnfamiljer någonstans som skulle trivas här.
Men vi behöver nå ut till dem. Att förlora skolan skulle vara en katastrof
för vårt lilla samhälle, säger Rosalabon Hanna Vuorio-Wilson.
Det första man lägger märke till när man kör
längs de krokiga skogsvägarna ute på HitisRosala är att alla bilister som kommer emot
hälsar.
‒ Välkommen till skärgården, säger Hanna
Vuorio-Wilson med ett leende.
Vi har kommit för att besöka Hitis-Rosala
skola. Klasslärare Sanna Järf tar emot och vi
sar runt. Åtta elever fördelade på sex årskur
ser samsas om en rymlig skolsal. Järf är sko
lans enda lärare, till sin hjälp har hon en skol
gångshandledare.
‒ Vår skolvardag ser förstås lite annorlun
da ut än i en större skola. Här sker oftast väl
digt många saker samtidigt. Vi har ofta till och
med tre olika ämnen samtidigt, och eleverna
lär sig snabbt ta ansvar för sitt skolarbete och
arbeta självständigt. Dessutom hjälper de äld
re eleverna de yngre. Det är en positiv skolkul
tur på många sätt.
‒ Ibland händer det förstås att det står tre
elever och rycker mig i ärmen samtidigt, en
som behöver hjälp med historian, en annan
som behöver hjälp med matematiken och en
tredje som vill ha hjälp med modersmålet.
Men för det mesta fungerar det ganska bra. De
som besöker oss reagerar dessutom ofta över
att vi har så lugnt i klassen, säger Järf.
Hanna Vuorio-Wilson som själv har två
barn i skolåldern håller med om att byskolan
har många fördelar.
‒ Det är klart att här uppstår problem ibland
som i alla andra skolor. Men barn som går i
en liten skola som den här har ändå en väldigt
trygg vardag. Vi har ingen mobbning och de
vuxna har tid för varje barn, och barnen tar an
svar för varandra.
Oviss framtid

Just nu ser framtiden osäker ut för Hitis-
Rosala skola. För tillfället har skolan åtta ele
ver, och utan inflyttning kommer elevantalet
om några år att vara nere i tre. De senaste fem
åren har inga barn fötts på öarna.
Sanna Järf framhåller att skolan alltid har
varit liten, men menar att det inte behövs sär
skilt många barn för att verksamheten ska va
ra ändamålsenlig.
‒ Runt tio elever skulle vara en tillräcklig
mängd så barnen trivs och kvaliteten på un
dervisningen är god. Med tre elever fungerar
det inte riktigt längre. Då kvarstår alternati
ven hemundervisning eller en timmes resa med
färja och buss till närmaste skola i Dalsbruk.
Det är inte bara barnfamiljerna, utan hela
ön som oroar sig för byskolan.
‒ Ett fungerande samhälle behöver vissa
tjänster och verksamheter. De behöver inte va
ra så stora och omfattande, men de ska finnas.
Skolan är en av de kärnverksamheter som hål
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Jag tror att det är många människor som drömmer om att få bo nära havet, och havet är
minsann nära här, säger Rosalabon Hanna Vuorio-Wilson.

Vi har ingen mobbning och de vuxna har
tid för varje barn, och
barnen tar ansvar för
varandra.
Det gula sekelskifteshuset som ligger mittemot
Hitis-Rosala skola väntar på hyresgäster.

ler en by levande, säger Hanna Vuorio-Wilson.
‒ Det finns många rikedomar här, kulturellt
och kunskapsmässigt, som man går miste om
i fall inte skärgården är bebodd. Finland blir
ett tråkigt land utan en levande glesbygd. Det
är inte bara en förlust för skärgårdsborna, ut
an för alla, säger hon.
Väntar på hyresgäster

I och med att barnläget såg alarmerande ut
för skolans överlevnad höll byborna i våras ett
krismöte för att bolla idéer om hur man kun
de locka till sig fler barnfamiljer.
‒ Problemen med avfolkning i skärgården är
många. Men en konkret orsak är brist på bo
städer, förklarar Vuorio-Wilson. Det är bris
ten på hyresbostäder på öarna och fastigheter
är sällan till salu, då ofta till sommarstugepris.
En idé som byborna kläckte var att be kom
munen om tillstånd att hyra ut det gamla se

”

kelskifteshuset som hittills hyst förskolan. Ki
mitoöns kommun gav förslaget grönt ljus, och
förskolan flyttade in med skolan där det finns
gott om utrymme för alla.
Vi får kika in i det gula trähuset som ligger
bara ett stenkast från Hitis-Rosala skola. Det
är ett stämningsfullt gammalt hus, med knar
rande golv och kaminer i flera rum.
‒ Vi tror ju att det finns familjer någonstans
som skulle trivas här. Vi behöver bara nå ut till
dem, säger Vuorio-Wilson.
Hanna Vuorio-Wilson är själv uppvuxeni
Vanda men tillbringade alla sina barndoms
somrar på Hitis. Sedan 18 år tillbaka är hon
och hennes familj fast bosatt i Rosala.
‒ Det passar inte alla att leva så här. Sam
tidigt har vi en varm byagemenskap där alla
känner alla, och tar hand om varandra. Här
ute knackar vi spontant på hos grannen för
en kaffekopp!

en nyskriven juldeckare för de små och litet större

av Frank Skog

Föreställningar 23.11-28.12.2019
Klobbskogsvägen 9, 02630 Esbo
tfn 09-86208200
bilj. 14 € lördag & kväll | 10 € vardagsmorgon

www.ungateatern.fi
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Innovativa
föräldramöten

aktiverar och bygger upp förtroende
Föräldramöten är något alla lärare och föräldrar blir bekanta med.
Hurdant är ett lyckat, innovativt föräldramöte? Med lite planering
ger föräldramötet mycket, både till lärare och föräldrar.
Text: Jenni von Frenckell • Foto: Istock
Föräldramöten är ett fungerande koncept när
skola och lärare vill nå ut till flera föräldrar
samtidigt. Mötena har en viktig roll när det
gäller att engagera föräldrar i barnens skol
gång. Micaela Romantschuk, verksamhets
ledare för Hem och Skola, tycker att föräldra
möten bidrar till att dela ansvaret mellan sko
la och föräldrar.
– Lyckade föräldramöten bygger upp ett för
troende mellan skolan och föräldrarna. Skolan
känns tryggare när föräldrar lär känna lärarna
och varandra. På sikt skapar det här en bättre
gemenskap och det blir också enklare att ta itu
med eventuella problem som uppstår i skolan,
förklarar Romantschuk.
Delaktighet och interaktion

Numera talar man gärna om innovativa för
äldramöten. Det innebär att man på föräldra
mötena strävar till att göra föräldrarna delak
tiga. Hem och Skola utbildar lärare i hur man
håller lyckade, innovativa föräldramöten. Dia
logen skapas genom interaktion.
– Vi på Hem och Skola ser ett behov av
innovativa föräldramöten. Skolan har utveck
lats väldigt mycket men trots det har föräld
ramötena stagnerat. Både lärare och föräldrar
tycker att de traditionella mötena känns gans
ka tråkiga, säger Romantschuk.
Hem och Skolas senaste Föräldrabarometer
från år 2018 visar ändå att föräldrar i regel är
rätt nöjda med föräldramötena. Bland förbätt
ringsförslagen och önskemålen finns till exem
pel mer tid för samtal och gemenskap. Många
önskar också få information om mötenas inne
håll på förhand.
– Det gäller att se värdet i att föräldrar kom
mer samman och diskuterar. Föräldramöten är
utmärkta tillfällen att vädra åsikter och pra
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tips
Skicka ut information om plats och tidpunkt för föräldramötet i god tid.
Kom ihåg att alla föräldrar inte läser
Wilma. Fundera på hur informationen
säkert når alla föräldrar.
Fundera på syftet. Berätta i inbjudan
vad idén med mötet är och vilka frågor som ska behandlas. En stor del av
informationsärendena går bra att sköta till exempel via Wilma.
Aktivera föräldrarna och skapa en
dialog. Ofta fungerar mindre grupper
med en liten uppgift bra. Utnyttja gärna digitala verktyg som hjälpmedel.
Kom ihåg att samla in feedback och
utvärdera mötet efteråt. Ge föräldrarna en möjlighet att säga sin åsikt och
visa att du är intresserad.
Testa nya sätt. Ordna till exempel
speed dating där föräldrar får träffa
olika lärare, temamöten, korta föreläsningar eller möten där barnen deltar.
Källa: Materialet finns på www.hemochskola.fi/skola/foraldramoten-2

ta om till exempel värdegrunder, gemensam
ma spelregler och uppfostran, poängterar Ro
mantschuk.
Det vanligaste är att skolan ordnar föräldra
möten i början av hösten. Men så småningom
landar också annorlunda modeller i skolornas
vardag. I stället för ett enda långt möte på hös
ten kan det löna sig att ordna flera kortare mö
ten med olika teman under läsåret.
– Det håller på att ske en positiv förändring

beträffande föräldramöten och tänkesättet i lä
rarkollegiet. Den nya generationen av lärare är
ivriga på att pröva också annorlunda sätt att
möta föräldrarna. Men förstås kan nya sätt i
början också väcka lite motstånd, förändring
kräver tid och anpassning.
En utvecklingstrend som Micaela Romant
schuk ser är att deltagarna aktiveras mer än ti
digare.
– Lärare i dag är väldigt lyhörda för att för
äldrar vill diskutera mycket. Informella mö
ten ska inte heller ringaktas. Då vågar också
den försiktigare föräldern närma sig läraren.
”Som att bjuda hem gäster”

Ett enkelt sätt att aktivera föräldrarna är arbete
i smågrupper. Föräldrarna kan till exempel få i
uppgift att diskutera konkreta problem. Den
teknologiska utvecklingen medför dessutom
att det är lätt att aktivera föräldrarna med hjälp
av digitala verktyg. Att göra en snabb gallup
som föräldrar deltar i via sin mobiltelefon be
höver inte vara alls komplicerat.
– För läraren kan det i början vara lite spän
nande att ordna annorlunda möten. Läraren
är tvungen att släppa kontrollen lite, i och med
att det är omöjligt att på förhand veta hur dis
kussionen kommer att se ut, konstaterar Ro
mantschuk.
A och o i att föräldramötet blir lyckat är att
skapa en trivsam och positiv stämning. Klass
föräldrarna får gärna inkluderas i planering
en och eleverna kan pyssla inbjudningskort.
‒ Försök att göra det lite trevligt. Bjud på nå
got smått, tänk på det fysiska utrymmet, fun
dera på möbleras placering och på hur ni får
människor att trivas. Ett föräldramöte är li
te som att bjuda hem gäster, tipsar Romant
schuk.
Hem & skola • 3/2019 •
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Så gör man höstlovet
till läslov
Gör läsningen möjlig tidsmässigt.
Läs själv och tillsammans.
Barn gör inte som vuxna säger,
utan de gör som vuxna gör.
Läs högt också för väldigt små
barn. Det finns två saker som är
nödvändiga att göra varje dag
– borsta tänderna och läsa för
sina barn.
Läs gärna för barnen ur böcker
du själv läst innan, så du är
inne i boken.
Om möjligt, gå på teaterpjäser som är baserade på böcker
som ni läst.
Utvidga det ni läst i böcker genom att till exempel besöka museum som berör bokens innehåll.

Höstlovet
blev
läslov

Nu lanseras
läslovet i Finland
Höstlovet är avskaffat, i stället
hägrar läslovet! Inspirerad av den
svenska läslovsrörelsen kommer
man i år också i Finland att utly
sa 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 böck
ernas värld.
Officiellt lanseras läslovet på
bokmässan i Åbo den 4‒6 okto
ber.

i Sverige

”Sedan 40-talet har vi haft ett sportlov på våren. Nu lanserar vi att höst
lovet blir ett läslov, där kommuner och stat stöder läsning också utanför
skolan på samma sätt som vi stöder idrotten under sportlovet”, kungjorde
svenska statsministern Stefan Löfvén i sitt sommartal 2016.
text: Christian Bertell • Foto: Istock
Initiativet till läslovet kom ursprungligen från
kommersiellt håll, från förlag och bokhandlar.
Ett år tidigare hade de kontaktat Elisabet Reslegård (bilden), ordförande och projektleda
re för den ideella föreningen Läsrörelsen, och
bett henne leda läslovskampanjen.
Och arbetet bar snabbt frukt.
‒ Min uppmaning till er alla är läs! Läs för
barnen, läs med barnen, läs! deklarerade stats
minister Stefan Löfvén ett år senare.
– Att få tillgång till ett bra och rikt språk är
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centralt. Det som sker under ledigheten för fa
miljer och barn är lika viktig som skolan, och
det är därför så viktigt att föräldrar läser för si
na barn. Att inte bara skolan tar hand om det,
säger Reslegård.
Även om den svenska regeringen snabbt vi
sade starkt intresse för läslovsidén, gick allt in
te helt smidigt i början. En del missförstånd
skedde på vägen, och till exempel dåvarande
utbildningsministern Gustav Fridolin hade
missat poängen.

– Det var en journalist som i en filmad in
tervju frågade vad man ska göra på läslovet,
och Fridolin svarade att det är framför allt läs
uppgifter. Det var precis tvärtemot vad vi hade
sagt, för läslovet skulle bygga på lust, frivillig
het och att det är lov, säger Reslegård.
Hitta läslusten

Svenska läsambassadören, författaren och se
rietecknaren Johan Unenge är också talesper
son för nätverket Läslov, och han menar att det

kan krävas en del detektivarbete från föräldrar
nas sida för att hitta lusten.
– Kan det vara film? Kan det vara texter i lå
tar de gillar? Det kan vara att hitta paralleller
mellan det som barnen tycker om och en mot
svarighet i böckernas värld, säger han.
Unenge har i egenskap av författare och se
rietecknare gjort skolbesök under 35 års tid,
och han tycker sig ha märkt en skiftning i sy
nen på läsning.
– Alltför ofta ses läsning som en nyttighets
faktor, och det är det ju onekligen, men många
gånger skrämmer det bort unga människor
som hellre vill göra något som i första hand
verkar kul.
Också Unenge understryker föräldrarollen
i hur barns läsning utvecklas.
– Jag tror att man som förälder ska finnas
som en skugga i barnens läsmiljö. Visa att vi
själva gillar böcker, men inte tjata på att bar
nen ska läsa. Möjligen muta, men främst inse

att det kan vara värt att lägga kraft på att göra
sina barn mer intresserade av läsning. På sam
ma sätt som många har ett djupt engagemang
i att barnen ska idrotta, säger Unenge.
Bredda läsningen

Nätverket Läslov har också som syfte att bred
da begreppet ”läsning”. Det handlar om att
sätta språket i centrum, och där kan också be
rättande och skrivande få plats, men inte nöd
vändigtvis på ett traditionellt sätt.
– Vi tänker oss att ingången till ren bokläs
ning kan vara så mycket. Från film och rap, till
cosplay och skriv- och ritverkstäder. Nyfiken
heten på berättelser finns ju konstant och det
här är en chans att visa på böckernas berättel
ser, säger Unenge.
Rent praktiskt har läslovsrörelsen varit med
och ordnat allt från läslovsfestivaler till verk
städer på bibliotek, men också på mer ovänta
de platser som spårvagnar och torg.

– Det är femte året vi jobbar med det här,
och vi fortsätter. Nu börjar det bli så att om
någon säger ”höstlovet” så rättar många och
säger ”läslovet menar du”. Läslovsidén är nå
got som man måste se långsiktigt. Det är nå
got man nöter in, och det måste nötas på ett
roligt sätt, säger Elisabet Reslegård.

reportage

Full fart på skolgården när Venla Tyllilä,
Wenla Lehto, Ada Viljanen, Alexander
Harling, Jacob Salonen och Isak Karlsson
leker på skolgården under Katarina
Sjögrens vakande ögon.

I

Eftis
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är en
viktig del
av vardagen

Eftermiddagsverksamheten innebär en högklassig
fritidsverksamhet för skolbarn på de lägsta klas
serna med behöriga och kunniga ledare vars upp
gift är att hitta barnens egen styrka samt stödja
den.
text och foto: Marit Björkbacka

nför skolstarten är det inte bara lä
rare och skolgångsbiträden som
förbereder den kommande termi
nen. Även eftisledare har fullt upp
med att göra upp ingående planer
för terminen och följer verksam
hetsplanen för morgon- och efter
middagsverksamheten inom den grundläg
gande utbildningen.
‒ Den kommunala verksamhetsplanen ba
serar sig på grunderna för morgon- och efter
middagsverksamhet inom den grundläggande
utbildningen, säger Anne Lindholm, koordi
nator för eftermiddagsverksamheten i Borgå.
I Borgå verkar morgon- och eftermiddags
verksamheten i 17 skolor. Borgå stads utbild
ningstjänster koordinerar verksamheten med
an aktörer inom den tredje sektorn står för ar
rangemangen. Antalet ledare varierar bland
annat enligt eftisarnas storlek. I staden finns
därtill eftiset Konstikas som koordineras av
Borgå konstskola.
God utveckling av verksamheten

‒Verksamheten har utvecklats väldigt myck
et under de 13 år jag arbetat som ledare, sä
ger Simone Berthold, en av ansvarsledarna
för Kvaba eftis som verkar i Kvarnbackens sko
la i Borgå.
Övriga ledare i Kvaba eftis är Jonas Koivumäki och Katarina Sjögren.

läs mer på nästa sida

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

Eftisledaren Simone Berthold och koordinatorn Anne Lindholm brinner för att utveckla eftisverksamheten.

Ledarna planerar arbetet ett halvt till ett år i
förväg och informerar om det genom månads
brev till eftisbarnens föräldrar.
För att eftisverksamheten skall löpa på bästa
sätt är ett gott samarbete mellan skolans perso
nal och eftisledarna ett måste. Berthold kons
taterar att hon under åren satsat en hel del på
att få samarbetet att löpa.
Ännu i våras arbetade hon i en liten skola
där eftiset hade tillgång till ett eget rum. Dag
tid användes det av skolpersonalen och un
der eftermiddagen fungerade det som ett eftis.
Skolans foajé samt gymnastiksal och skolgård
fanns också tillgängliga för barnen.
Om något av barnen blev trött fick det vi
la på en soffa som fanns i ett av klassrummen.
Likaså var tv:n tillgänglig om man ville se på
en film. Det här gjorde det möjligt för eftis
ledarna att på ett helt annat sätt bygga upp
verksamheten.
Samarbete grunden för förståelse

Ett gott samarbete med skolorna är grunden
till att öka förståelsen för det arbete som ut
förs av eftispersonalen.
‒ Sist och slutligen handlar det om samma
barn i samma utrymmen. Eftiset är en vik
tig del av skolbarnens vardag, säger Berthold.
För utvecklandet av verksamheten är kom
petent personal ett måste. I Borgå har man för
säkrat sig om att alla ansvarsledare har behö
rig utbildning.
‒ De behörigas antal ökar hela tiden. Vissa
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Fakta
Eftisverksamheten
Morgon- och eftermiddagsverksamheten styrs av lagen om grundläggande utbildning samt av grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen.
Med verksamheten avses fritidsverksamhet som enligt lagen om
grundläggande utbildning erbjuds varje dag efter skoldagens slut till elever
i årskurs 1–2 samt till elever som har
beslut om särskilt stöd.
För kommunerna är det frivilligt att
ordna eftermiddagsverksamhet. Kommuner som arrangerar det beviljas
stadsandel för verksamheten.
I Borgå är det stadens utbildningstjänster som koordinerar verksamheten medan aktörer inom den
tredje sektorn står för arrangemangen.
Borgå konstskolan arrangerar ett eget
eftis, Konstikas.

serviceproducenter har för tillfället ledare på
läroavtal för att de skall få kompetens för ar
betet, säger Lindholm.
‒ Genom att ha behöriga ledare och en bra
verksamhetsplan kommer vi så småningom
bort från tankesättet att eftiset endast är en
trevlig klubb efter skolan, inflikar Berthold.
I verksamheten strävar man till att erbjuda
barnen en positiv och trygg miljö som möjlig
gör för barnen att pröva på olika verksamheter.
Byggstenarna för en dag ska bestå av flertalet
komponenter med allt från utevistelse, mång
sidig verksamhet till ett bra mellanmål, en lugn
stund och möjligheter till fri lek.
‒ Eftiset innebär en högklassig fritidsverk
samhet för skolbarn på de lägsta klasserna med
behöriga och kunniga ledare, säger Lindholm.
Stödjer barnens egna styrkor

Ledarnas uppgift är att hitta barnens egen styr
ka samt att stödja den. Många gånger syns fruk
ten av arbetet redan under terminens gång.
‒ Det är en härlig upplevelse att få se barn
hitta sin hobby tack vare det vi gör här. Al
la barn har inte samma möjlighet till att ha
många olika fritidsverksamheter på kvällarna.
Det finns också de som kanske har en litet för
ensidig fritidsverksamhet och får lära sig nytt
hos oss, funderar Berthold.
Att lära sig något nytt ger ökat självförtro
ende hos barnen och stöder uppfostran i hem
met.

Bilderbok

Högläsning

Kapitelbok

Ungdomsbok

Rosie springer, text och illus
trationer av Marika Maijala,
Förlaget 2018.

Alla räknas, text och illus
trationer Kristin Roskifte,
översättning Johanna Thydell, Natur och Kultur 2019.

Risulven Risulven av Nina
Ivarsson, Rabén & Sjögren,
2017.

När vi blev vuxna, text av
Minna Lindeberg, illustra
tioner av Jenny Lucander,
Förlaget 2018.

■■I Rosie springer debute
rar illustratören Marika Mai
jala som författare. I den
na detaljrika och färggran
na bilderbok får vi lära känna
kapplöpningshunden Rosie
som är olycklig trots att hon
vinner tävling efter tävling.
En dag får hon nog av detta
inrutade liv och tar löpstegen
ut i friheten. Dag och natt,
genom stad och land spring
er Rosie. När hon sprung
it till slutet av boken, fin
ner hon lugnet, friheten och
sig själv och som bonus även
några vänner hon kan fort
sätta att springa med. Illus
trationerna samspelar fint
med texten under hela be
rättelsen. Om Rosies äventyr
kan man även läsa på finska i
boken Ruusun matka.

■■Alle sammen teller är den
norska titeln till denna filo
sofiska myllerbok. Här får vi
räkna människor – många
olika slags människor ‒ men
framförallt fundera över de
ras historier och se hur dessa
så småningom flätas ihop.
De korta och ibland roliga
bildtexterna hjälper oss att
förstå att vi alla bär på olika
funderingar och känslor och
att vi är en är en del av ett
större sammanhang i alla de
vägar vi väljer. Här finns även
utrymme för att fortsätta på
berättelserna eller hitta på
helt nya. De färggranna bil
derna och de korta ledtrådar
na i texten lockar både sto
ra och små till en spännande
upptäcktsfärd.

■■Även Nina Ivarsson från
Sverige debuterar med sin
Risulven Risulven. I den här
boken finns många viktiga
teman närvarande: utanför
skap, mobbning, omsorgs
svikt, vänskap och makt
balans. Vi får följa med Pär
och Risulven, och vänska
pen mellan dessa två trasiga
12–13-åringar som trots sin
unga ålder både upplevt en
hel del och lever ett liv som
inget barn borde behöva va
ra med om. Ena som en
samkommande, den andra
som barn till en missbrukan
de och våldsam förälder. De
dras till varandra, men var
je gång de kommer för nära
varandra skuffas de ifrån var
andra igen.

■■När vi blev vuxna är Min
na Lindebergs första ung
domsbok. Läsaren slungas in
i tonåringarna Nadja och Ca
rolus liv som präglas av ton
årstidens dilemma ‒ är man
barn eller vuxen? Humo
ristiskt skildrar författaren
dessa vänners åtaganden och
människorna runtomkring
dem. Tonåringarna känner
sig fruktansvärt maktlösa i
sin barndom och deras läng
tan till att bli vuxna på riktigt
är stor trots konstiga vux
na runtomkring dem. Vux
enlivet drar det längre strået
och båda två vet att med li
te företagsamhet och kärlek
kommer man ett steg närma
re den stora friheten. Bokens
svartvita illustrationer av Jen
ny Lucander kompletterar
fint det absurda i boken.

Hem & skola • 3/2019 •

25

”

recept

Kolumn

Tidigare glömde jag ofta bort att se föräldrarna som
samarbetsparter och som experter på just de barn jag
hade i klassen. Nu vill jag se föräldrarna som en
resurs för både barnen och mig.

Tillbaka till skolan – det här
tar jag med mig i ryggsäcken

■■Det finns små stunder i livet då man ångrar vissa beslut
man gjort. Men att jag tog en paus från lärarjobbet för att
jobba på Förbundet Hem och Skola har jag inte ångrat en se
kund. Under mina sex år som pedagogisk rådgivare på för
bundet har jag haft tid att stanna upp och se på skolan från
ett nytt perspektiv.
När jag nu återvänder till klasslärarjobbet ställer mina kol
leger mig frågan: Vad tar du med dig? Jag ska försöka klämma
in sex år i tretusen tecken (och i några bananlådor).
Det allra viktigaste jag tar med mig är framför allt ett an
norlunda förhållningssätt till samarbetet mellan hemmet och
skolan eller daghemmet. Tidigare glömde jag ofta bort att se
föräldrarna som samarbetsparter och som experter på just de
barn jag hade i klassen. Jag trodde jag måste visa att jag kun
de klara allt själv. Nu vill jag se föräldrarna som en resurs för
både barnen och mig. Det här nya förhållningssättet bygger
på det jag under åren på Hem och Skola fått läsa och lära mig
om föräldrars betydelse för barnens trivsel och lärande. Det
finns förvånansvärt mycket forskning kring detta tema och
det märks också i läroplansskrivningarna. Läroplanen i dag
lyfter upp vårdnadshavarnas betydelse och rätt till delaktighet
mer än tidigare läroplaner.
Någon klok person har sagt att det tar två år att komma till
insikt och tio år att skapa förändring. Det ligger något i det,
man måste komma till insikt för att få igång förändring. Un
der mina år på Hem och Skola har jag fått glädjen att följa
med hur många skolor och daghem börjat jobba alltmer mål
medvetet för att förändra och förbättra samarbetet med hem
men. Alla dessa fina exempel från fältet har inspirerat mig
och fått mig att vilja återvända till skolan och jobba på sam
ma sätt.
Jag upplever att många föräldrar känner sig osäkra på hur
den nya skolan fungerar och att man nu till exempel ska foku
sera på kompetenser och mål istället för innehåll. Därför be
hövs det mer än någonsin en fungerande, genomtänkt kom
munikation mellan hemmet och skolan. Jag trodde faktiskt
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att jag var bra på kommunikation, men förstår nu att det är
något man måste träna på livet ut. När jag brukade fokusera
de på vad jag sa, inser jag nu att det är ännu viktigare att fun
dera på hur jag säger det. Det är också bra att komma ihåg att
för en fungerande kommunikation behövs två parter. Skolan
har visserligen ansvaret för att skapa en fungerande kommu
nikationen, men föräldrarna har ett ansvar att delta i den.
Jag är stolt över att ha fått jobba på Förbundet Hem och
Skola som så många andra organisationer
har barnens välmående som målsätt
ning. Jag har dessutom fått samar
beta med många olika organisa
tioner och sett vilket stort jobb
den tredje sektorn gör inom till
exempel mobbningsförebyggan
de arbete och för ungas välmå
ende.
Därför packar jag min rygg
säck med kunskap om att det
inte bara är i skolan vi job
bar för barnens väl, utan att
det finns stöd och inspira
tion att få, bara man vet
vart man ska vända sig.
Så jag vill avsluta min tid
på Hem och Skola med
ett stort tack till alla fi
na människor jag fått lära
känna. Vi ses i skolan!

Heidi Lithén
klasslärare och
tidigare pedagogisk rådgivare på
Förbundet Hem och
Skola

Scones
7 dl
2 dl
½ tsk
4 tsk
1 dl
4 dl

vetemjöl
havreflingor
salt
bakpulver
olja
surmjölk, kvark, mjölk
eller havremjölk
(ev. smaksättning)
Gör så här:
1. Blanda samman alla torra ingredi
enser.
2. Häll i oljan och surmjölken. Rör
om till en rätt lös deg.
3. Rör ner valfri fyllning, om du vill.
4. Klicka ut degen till 10 scones på
bakplåtspappersklädd ugnsplåt.
5. Grädda i 225 graders ugnsvärme i
12 minuter. Servera nygräddade.
Text och foto: UngMartha

Tips!

Variera sconesen
genom att smaksätta med 1 dl bär,
solrosfrön, riven
ost, riven morot
eller russin.

Behöver du stöd
i ditt föräldraskap?
Barnavårdsföreningen erbjuder stöd i olika
former för ett stärkt föräldraskap och en fungerande
vardag. Nedan finns ett plock av vårt utbud,
mera information hittar du på bvif.fi.
 Chattar för olika målgrupper
 Föräldrawebben – en avgiftsfri
som till exempel vår nya
nätkurs riktad särskilt till
tvåspråkiga chatt om föräldraskap
tonåringars föräldrar
 Handböcker – som den färska
Familjeskolans handbok med
praktiska tips för en positivare
samvaro i familjen

 Kurser och diskussionsgrupper om exempelvis
separation, föräldraskap eller
utmaningar i vardagen
 Föreläsningar av våra
experter. Exempel på teman:
Märk och stärk det goda i
barnet, kompisrelationer och de
turbulenta tonåren. Kan också
beställas till föräldramöten etc.
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Fem frågor

Lägerskola i naturen
Gemenskap, upplevelser, äventyr

”Aldrig har talkoandan varit så stark”
Det är kanske så att när hjulen
rullar och folk är entusiastiska
så sprids entusiasmen. Det
känns som om man kan
föreslå nästan vad som helst,
och det är alltid någon
som nappar på idén, säger
ordförande Rolle Träskelin.
Föräldraföreningen i Solf i Korsholm har bra
flyt. Föreningens arbete är uppskattat och
många föräldrar vill vara med. När det behövs
hjälp är det bara att lyfta på luren, säger Rolle
Träskelin, ordförande i Solf Hem och Skola.
Föreningens storsatsning som i höst ar
rangeras för tredje året i rad är hinderbane
loppet Solf OCR Kids ‒ ett OCR-lopp (ob
stacle course race) i stil med Tough Viking,
fast för barn.
‒ Vi ville ordna någonting motionsfrämjan
de men ändå lekfullt och hittade på det här,
säger Träskelin.
‒ När vi ordnade vårt första lopp hösten
2017 hade det aldrig ordnats någonting lik
nande för barn i Österbotten, så ingen visste
riktigt vad som väntade, inte ens vi själva. Men
det har varit jättelyckat. Barnen älskar det!
Banan som byggs längs spånbanan vid
sportstugan i Solf är cirka fyra kilometer lång
och består av närmare 30 hinder av olika slag
som barnen ska ta sig förbi. Det handlar om
att krypa genom däck, hänga i ringar, balanse
ra på linor, ta sig förbi vattenhinder eller klätt
ra över väggar.
Närmare 50 frivilliga föräldrar övervakar att
allt går tryggt till och hjälper barnen där det
behövs.
Senast lockade evenemanget närmare 200
deltagare från Solf och två inbjudna grannsko
lor. Alla fick medalj och grönsakssnacks och
popcorn när de kom i mål.
‒ Att se barnen slita och kämpa tillsam
mans, ömsom med glada miner och ömsom
med tungan koncentrerat rätt i mun, har gett
oss bekräftelse på att vi bjuder på en bra grej.
Visst är det en hel del jobb bakom ett sånt här
evenemang, men aldrig har talkoandan varit
så stark som när vi har ordnat det här loppet.
Det har skapat en otroligt fin sammanhållning
bland både föräldrar och barn, berättar Rol
le Träskelin.
Var hittar ni orken?
‒ Jag tycker att det är jätteviktigt att utgå
från vad föräldrarna själva brinner för, vare sig
det gäller konstklubbar eller hinderbanelopp.
Sådana evenemang är lätta att ordna. Håller
man med våld fast vid gamla traditioner ingen
är intresserad av, då är det också svårt att orka.
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Naturskolan Uttern
erbjuder lärorik
uteundervisning för
er lägerskola.
Färdiga lägerskolpaket
eller program för
enskilda dagar.
Ta kontakt och hör mer!
045 880 4480,
lagerskola@naturochmiljo.fi

www.naturochmiljo.fi

Läger vid hav
och sandstrand!

Än hinner du
prenumerera!
www.eoswebben.fi

Pörkenäs lägergård, Pörkenäsvägen 565, 68620 JAKOBSTAD
tel. 0500 369 690, info@porkenas.net

Arbis

Äventyrsturen för barn på Sveaborg

Använd hela paletten!
Kurser för barn, unga och familjer

Anmäl dig

ilmonet.fi
Allra viktigast är upplevelsen, att barnen utmanar sig själva och har roligt tillsammans.

Varför behövs föräldraföreningar?
‒ Jag jobbar själv som lärare i en annan sko
la och ser i egenskap av både pappa och lärare
hur viktigt det är att hemmet och skolan ar
betar mot samma mål. När föräldrarna visar
att de värdesätter skolan, och backar upp sko
lans verksamhet, då gagnas eleverna allra mest.
Ett exempel på en situation där Hem och
Skola konkret bidragit till skolans verksam
het var slalomskolan som föreningen ordnade
inför skolans friluftsdag vid Öjberget senaste
vinter, berättar Träskelin.
‒ Alla elever åker inte slalom på fritiden och
kan känna sig osäkra i liften och i backen. Där
för bestämde vi att bekosta en slalomkurs för
intresserade elever. Friluftsdagen blev jätte
lyckad och alla kunde vara med.

Äventyrsturen tar dig på en fartfylld tidsresa till 1700-talets Sveaborg.
Äventyrsturen riktar sig främst till barn i åldern 6–13, men lämpar sig
även för vuxna. Turer ordnas på beställing: 6.5-15.9.2020
Mera information: www.suomenlinnatours.com

Är det något annat som funkar särskilt
bra?
‒ En sak som har fungerat väldigt bra är att
vi har en speciell fondansvarig i styrelsen som
sköter alla fondansökningar. Tidigare låg an
svaret på kassören eller ordföranden, och fick
inte alltid tillräcklig uppmärksamhet. Efter
som vi nu har så bra rutin har vi också fått en
hel del bidrag
‒ Vi köper in skidor, frukt och fastlagsbul
lar. Allt det där lilla extra som många kom
muner bantar bort, det trycker vi dit igen, sä
ger Träskelin.

Text: Pamela Friström
Foto: Solf Hem och Skola
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Aktuellt från förbundet
Klassföräldrar behövs!

■■Det är viktigt att elevernas föräldrar känner varandra. Klassföräl
dern är den som tar initiativ till träffar och gemensamma informel
la aktiviteter för eleverna och deras familjer. Klasspappan eller klass
mamman kan på ett konkret sätt påverka sammanhållningen och
trivseln i klassen. På Hem och Skolas webbplats hittas Klassföräldra
guiden med idéer och tankar om att vara klassförälder.
Förbundet Hem och Skola 50 år

■■Under höstterminen ordnar vi regionala Hem och Skola 50 års fes
ter. Temat för dem är ”Kraft och glädje i att vara förälder”. Målet är
att samlas kring en föreläsning/diskussion om föräldraskap i lite fest
ligare tecken. Tillfällena är öppna för alla intresserade, men kräver en
förhandsanmälan. Kolla in evenemangen på vår webbplats.
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Skolkontakt nu för åk 7–9

■■Läraren kan ta initiativ till samarbete mellan sin klass och en annan
skolklass i en annan region. Det är också möjligt att etablera en Skol
kontakt med en finskspråkig skolklass. Tillsammans bygger klasser
nas lärare upp ett gemensamt pedagogiskt program som innebär en
övernattning för den besökande klassen på en annan ort. Skolkon
takt står för resekostnader och en matpeng. Det som är nytt att klas
ser i årskurs 7–9 nu också kan ansöka om stipendiet. Skolkontakt ad
ministreras av Hem och Skola och finansieras av Svenska kulturfon
den. www.skolkontakt.fi
Grundskolan skall vara avgiftsfri

■■Förbundet vill påminna om att undervisningen i den grundläggan
de utbildningen skall vara avgiftsfri för elever och föräldrar. Det be
tyder att kommunen skall stå för kostnaderna för den undervisning
som står i läroplanen. En utflykt utöver den vanliga undervisningen
eller lägerskola skall alla elever ha möjlighet att delta i oberoende av
om de deltagit i penninginsamling.
Ny på kansliet: Katarina Perander-Norrgård
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kommunikatör
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Kansliet: Förbundet Hem och Skola i Finland rf, Nylandsgatan 17 B 27,
00120 Helsingfors.
E-post: hemochskola@hemochskola.fi.
Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.

■■Katarina Perander-Norrgård är anställd som pedagogisk rådgiva
re på Förbundet Hem och Skola. Hon har tidigare arbetat som lärare
vid Helsingfors universitet. På Hem och Skola kommer hon att arbe
ta med att utveckla verksamheten, skriva texter, fortbilda och föreläsa
för både föräldrar och lärare.
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Bloggat
Linda Björkgård från Hem och Skolas projekt
Varje förälder skriver om hur föräldrar kan vara
ett stöd i sina barns lärande och skolgång.

Allt ok i dag!
■■De flesta känner säkert igen känslan av att
ju äldre man blir, desto mer sällan får man
uppleva något för första gången. Jag fick gläd
jen att ha en sådan upplevelse nyligen när
mitt barn började på första klassen i skolan.
I flera veckor hade släkt och vänner frå
gat barnet om det ska bli spännande att bör
ja skolan, men att det var så spännande för
en förälder var jag inte förberedd på. Med
lärarbakgrund och en viss insyn i skolvärl
den trodde jag att läget var ganska bra un
der kontroll, men det överraskade mig att si
tuationen var så annorlunda från ett föräld
raperspektiv.
När det väl var dags att ta adjö och se bar
net gå in i skolan med sin klass, snurra
de många tankar i huvudet; ”Kommer han

att trivas med sina klasskompisar och lärare?
Kommer han att klara av uppgifterna som
tillges och kunna ta ansvar? Kommer jag som
förälder att kunna stödja barnet på ett lämp
ligt sätt – inte blanda mig i för mycket, men
inte heller lämna honom vind för våg?”.
Man hör ofta föräldrar sakna den så kal�
lade tamburkontakten med pedagogerna i
det skedet barnet börjar skolan. Man är van
att få en kort genomgång av dagens toppar
och dalar när barnet avhämtas på förskolan,
men det uteblir ofta när barnet börjar sko
lan. Tamburkontakten är något som värde
sätts både av föräldern och pedagogen och
den fungerar också som ett förtroendebyg
gande element i samarbetet.
Vi tänker kanske att ingen kontakt mel
lan hemmet och skolan innebär att allting
är ok, men ibland behövs nog också den lil
la bekräftelsen av att ”Allt har gått bra idag”.
Det kräver en extra insats av både föräld
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Tamburkontakten är
något som värdesätts
både av föräldern och
pedagogen.

”

ern och läraren att ta sig tid att mötas, men
i längden gynnar det kontaktskapandet och
tilliten. Jag vill uppmuntra alla nya skolför
äldrar att aktivt bekanta er med barnets sko
la och personal, fastän det känns spännan
de i början!
Läs mer i bloggen Varje förälder på Hem och Skolas
webbplats Hemochskola.fi.

• turnéteater för barn och ungdom •

Lena Frölander-Ulfs nyskrivna pjäs

En modig pjäs om att lära sig säga förlåt.
Om att samarbete lönar sig.
För 2–6-åringar • Regi CG Wentzel • I alla roller Mikael Strömberg
Beställningar och förfrågningar 040 685 3939 • info@taimine.fi
www.taimine.fi
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