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I det här numret

Extra avgifter som direkt eller indirekt läggs på föräldrarna kan bidra till en social orättvisa, vilket rimmar illa
med den grundläggande undervisningens syfte.

En avgiftsfri skola är en rikedom

■■En god vän till mig flyttade tillfälligt till USA för ett par år
sedan och via henne har vi fått en viss insyn i ett annat skolsystem. Och för all del – också i ett annat sätt att engagera
föräldrar i skollivet.
För visst är föräldrarna engagerade, det är ett måste. Varje förälder, eller snarare familj, har inbokade turer i skolan, en
tid då man förväntas vara närvarande och hjälpa till med undervisningen. Det går väl ihop på något sätt eftersom den ena
föräldern i regel är hemma på dagarna, helt enkelt för att vardagen skall gå ihop på något sätt.
Föräldramöten har man med jämna mellanrum och de behövs verkligen – för att samla in pengar. Man inleder med att
fråga vem som donerar 50 000 dollar. En hand höjs till ljudliga applåder och så går man ner steg för steg till några hundra dollar. Då lyfts även de mest motsträviga händerna – bland
dem min väns.
■■I många Hem och Skola-föreningar talar man om att sätta
en guldkant på tillvaron. Att ge det där lilla extra som kan få
vissa skoldagar att bli speciella. Att möjliggöra någonting ut
över det vanliga. Lyckligtvis behöver vi inte befatta oss med de
helt grundläggande frågorna. Vi behöver inte fungera som assistenter, fixa skolböcker eller undervisningsmaterial och det
är en viktig sak. Det kan vara en svår balansgång ibland, vilket
vissa av våra medlemsföreningar har märkt. Många föreningar har fått direkta förfrågningar om att bistå med sådant som
helt klart inte hör Hem och Skola till. Vi skall inte köpa undervisningsmaterial eller stå för personalkostnader eller kostnader för grundläggande idrottsutrustning.
För att kartlägga hur omfattande problemet är gjorde vi en
enkät bland er, våra medlemmar. Enligt den upplevde en fjärdedel av våra medlemsföreningar att trycket på Hem och Skola har ökat. Allt oftare blir vi ombedda att stå för sådana kostnader som skolväsendet borde stå för.
Grundskolan är en framgång på många sätt. Den har möjliggjort att varje finländskt barn har tillgång till en bra skola
på jämlika grunder. Alla skall ha möjlighet till en likvärdig ut-
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bildning, oberoende av om det finns en aktiv Hem och Skola-förening eller inte. Därför är det enormt viktigt att vi hela
tiden är medvetna om de små saker, förfrågningar eller önskningar som vi gärna skulle uppfylla men som samtidigt riskerar att nagga den jämlikheten i kanterna.
Varje barn har rätt till en avgiftsfri grundläggande utbildning. Det fastställde riksdagens biträdande justitieombudsman nyligen i tre avgöranden av klagomål som gällde avgiftsbelagd verksamhet i skolan. Budskapet är entydigt, alla elever
har rätt att delta i undervisningen utan tilläggsavgifter. Extra
avgifter som direkt eller indirekt läggs på föräldrarna kan bidra till en social orättvisa, vilket rimmar illa med den grundläggande undervisningens syfte.
■■Jag är också övertygad om att vi som
föräldrar kan bidra med så mycket annat än att samla pengar till skolan eller klasskassan. Genom att lära känna varandra, genom att kommunicera sinsemellan och med skolan kan vi redan bidra med
mycket gott. Om ni upplever att ni ställs inför situationer som ens lite
påminner om dem jag
beskrivit ovan hoppas
jag att ni tar tag i saken och för en diskussion med skolan och
skolväsendet i er egen
kommun. En avgiftsfri, jämställd skola är
en rikedom, och skall
vara det för alla.

Digital
korttidsfasta
■■Också i det här numret av tidningen har vi flera artiklar om användningen av skärmar. Tjatigt, kanske,
men å andra sidan verkar det finnas
ett stort behov av att diskutera hur
man kan hålla skärmdjävulen i styr. I
en artikel vittnar en förälder, som har
deltagit i en kväll om spelfostran, om
att många föräldrar känner sig maktlösa och vill ha konkreta råd om hur
man ska hantera att barnen tillbringar för mycket tid vid en eller flera
skärmar.
I Sverige blev ”mobillådan” utsedd
till årets julklapp och där har företag insett att det finns en nisch i det
skärmfria. Man kan boka in sig på
skärmfritt familjeveckoslut på hotell,
eller använda en lampa som skiftar
färg när familjen ska stänga av wifi:n.
Utmaningen för många är hur man
ska hitta goda vanor och system så att
man inte är en slav under till exempel smarttelefonen. Socialpsykologen
Anna Henning föreläser inom ramen
för Hem och Skolas nätverk, och hon
vill inspirera föräldrar att själva sätta
sig in i hur man kan stödja sina barn
i den här frågan. Boken 24/6 The Power of Unplugging one day a week,
av den amerikanska filmproducenten Tiffany Shlain, handlar om en familj som i många år har firat en ”digital sabbatsdag”. Kanske inte saliggörande, men tanken på en fredag
kväll och lördag utan Netflix, sociala medier och nyhetsflöden låter – intressant.

Malin Wikström
redaktör
redaktor@hemochskola.fi
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”Föräldrar ska intressera
sig för barnens spelande”
Föräldrarna är i nyckelposition när det gäller barns digitala spelande.
I det nystartade projektet Spelkunskap uppmanas föräldrarna bland
annat att sätta sig in i ämnet.

Fakta

Malin Wikström, text •  Lassi Lintunen/Ehyt, Foto

Utbildningarna är avgiftsfria.

I fjol startade Föreningen för förebyggande
rusmedelsarbete, Ehyt, projektet Spelkunskap för att öka kunskapen om digitalt spelande. Målgruppen är svenskspråkiga barn
och deras föräldrar, samt pedagoger. Spelfostran sker i form av lektioner i skolan och
under föräldramöten. På föräldramötena tar
man bland annat upp varför barnen spelar,
vad det är som är så intressant med spel, den
sociala aspekten av spelandet och tidsanvändning.
– De vuxna måste intressera sig för varför barn spelar och vad de spelar. När föräldrarna sätter upp regler för barnens spelande
fungerar reglerna bättre om föräldrarna förstår vad det hela handlar om, säger Annuk
ka Såltin, (bilden) projektledare för Spelkunskap-projektet.
Om man som förälder bara säger nej och
förbjuder spelandet blir spelandet endast något negativt, i Spelkunskap-projektet och i
spelfostran vill man i stället fokusera på det
positiva.
– När det gäller andra hobbyer är föräldrarna stödjande, man för och hämtar och bakar
mockarutor, men när det gäller digitalt spelande blir det lätt så att föräldrarna bara begränsar.
Hur kan man stödja och begränsa samtidigt,
det här funderar vi kring. Det finns en massa
tips, men inga raka svar.
Satsa på relationen

Föräldrar vill gärna ha raka svar, påpekar Annukka Såltin, men det handlar i stället om att
bygga tillit och goda relationer till barnen.
Hon uppmanar föräldrar att ta reda på mer
om vad barnen spelar, det kan man göra både
genom att fråga eller genom att exempelvis se
på videor om olika spel på Youtube.
När det gäller regler kan man komma överens om dem tillsammans, för att undvika konfliktsituationer.
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– Åldersgränser för spel är viktiga, och det
är viktigt att som förälder förstå hur man kan
stödja sina barn så att de inte tar del av sådant
som de inte är mogna för. Föräldrarna ska också prata om pengar med barnen, vad är riktiga pengar och när, hur kan man använda dem
och om man kan använda dem i spel.
För att hitta en bra balans när det gäller tidsanvändningen kan man ha vissa grundregler,
till exempel kan man i en familj komma överens om att läxorna ska göras före man spelar,
eller att barnet först kan ta en runda utomhus
för att sedan komma in och spela.
– Att satsa på tid att göra saker tillsammans
är bra, till exempel att gå på bio, pyssla eller
spela brädspel. Då man spelar brädspel bygger man dessutom relationer samtidigt som
man spelar.
När spelandet får för stor roll handlar det
inte om ”spelberoende”, det är en term som
Såltin inte tycker att ska användas när det gäller barn.
– Som förälder kan vi säga att det ibland är
okej att spela mycket, men det är inte alltid
okej att spela mycket. Man måste också komma ihåg att ha tid för andra hobbyer, att sova
ordentligt, att vara ute och röra på sig, och att
äta tillsammans med familjen.
Mer konkret stöd

Daphne Jensen är förälder till två barn i ton
åren och hon har deltagit i en kväll i spelfostran
som Ehyt ordnade för vuxna i skolan.
– Det är bra att kvällen ordnas, den var en
diskussionsöppning som man kan fortsätta
diskussionerna ifrån. Men många föräldrar
som deltog kände sig maktlösa och efterlyste mer konkret stöd i sin föräldraroll gällande
spelande och användningen av skärmar, och
det behovet blev inte riktigt tillgodosett, säger hon.
Ett tips som Ehyt ger föräldrarna är att in-

tressera sig för vad barnen spelar eller gör när
de använder skärmarna, något som Daphne
Jensen ser som krävande.
– Om man inte är intresserad är det väldigt
svårt att vara genuint intresserad. Hur många
pappor orkar sitta och titta på sina döttrars
sminkvideor på Youtube? Jag är inte intresserad av Formel 1 och sitter inte heller och tittar på det. Man räcker inte riktigt till som förälder, känner jag.

Lektioner i spelkunskap och
föräldramöten hålls för elever i
årskurs 1 till 9 och för deras föräldrar
Har som mål att stärka elevernas
och föräldrarnas kunskap och
färdigheter kring digitalt
spelande.
Det treåriga projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria
Renlunds minne.
Läs mer på Spelkunskap.fi

”Barn av sin tid”

Föräldrarna som deltog i kvällen hade olika
syn på om spelandet är ett problem eller inte.
– Det var någon som sade att barnen blir
barn av sin tid, och det tycker jag att är intressant och på ett sätt trösterikt. Alla barn är
olika och föräldrarna är olika, och vissa anser att om det inte finns några problem med
barnens spelande är det onödigt att göra problem av det. Andra upplevde att spelandet är
ett stort problem.
Under kvällen diskuterades också åldersgränsen för spel.
– Jag lärde mig att åldersgränserna under 18,
som gäller spel, är rekommendationer, medan
18 är en fastställd gräns. Till och med i lågstadiet finns det barn som spelar spel som är förbjudna under 18. Ett problem är också att om
det finns regler och gränser i ett hem, som inte finns i ett annat hem, kanske barnen börjar
vara mer i det andra hemmet. Hur ska man då
locka tillbaka barnen hem?
Dagens föräldrar har själva inte vuxit upp
med smarttelefoner, något som kanske gör att
de känner sig vilsna, tror Daphne Jensen.
– Det handlar om att man måste ta sin föräldraroll och sätta gränser, och man ska ha
kraft och energi att göra det. Alla behöver inte ha gemensamma regler men genom att berätta vilka utmaningar och lösningar man har
kan man stödja varandra i rollen som förälder.
Hem & skola • 1/2020 •
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Spelfostran
engagerar
elever
I klassrummet sitter arton femmor och väntar. Gula gungande
pallar och sadelstolar med fjädring knarrar och rör sig i takt med
eleverna. Stämningen är lätt förväntansfull, en aning rastlös. Det är
dags för en lektion i spelkunskap.
Jenni von Frenckell, Text •  Marcus Rosenlund, foto

När klockan blir 10 stiger Anni in i klassrummet i Åshöjdens grundskola i Helsingfors. Anni representerar Ehyt, föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, och det är hon som
ska hålla lektionen. Ehyt besöker skolor som
en del av projektet Spelkunskap och pratar om
digitalt spelande.
Den röda tråden i lektionen utgörs av en frågesport med spelrelaterade frågor. En fråga dyker upp på skärmen i klassrummet: vilket är
Finlands populäraste digitala spel? Svaret, patiens, ger upphov till en skrattsalva.
Det är för att alla vuxna spelar det. Gamla människor är beroende av gambling, skämtar en kille.
Koll på spelsymboler
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Kia Saarinen (till vänster)
och Gemma Hagman spelar för att det är roligt tidsfördriv. En större del av
skärmtiden använder de
ändå till sociala medier.

Några snabba gallupar ger Anni en överblick
av spelvanorna i just den här gruppen. Nästan alla elever spelar åtminstone ibland. De
flesta spelar på telefonen, en del dessutom på
Xbox, Playstation, dator eller spelplatta. Populära spel är Minecraft och Clash of Clans,
Fortnite börjar tydligen vara passé.
Eleverna är insatta i spelvärlden. Barnen
känner väl till innehållssymbolerna och har
bra koll på vad till exempel en knytnäve, spindel, spruta och pratbubbla står för. Också åldersgränserna är bekanta.
– Det kan finnas saker i spelet som de vuxna inte vill att barn ska se, förklarar någon.
– Spelet kanske innehåller svordomar eller

Femmorna i Åshöjdens grundskola var aktiva under lektionen i spelkunskap. Frågesporten
skapade många bra diskussioner.

något skrämmande, vet en annan.
– Åldersgränser är inte regler utan rekommendationer, påpekar en kille.
Här avbryter Anni och förtydligar. Åldersgränserna finns till för att innehållet i en del
spel kan vara skadligt för yngre personer.
– Det stämmer att åldersgränserna K12 och

K16 är rekommendationer. K18-gränsen där
emot är stadgad i lagen. Det betyder att det är
olagligt att köpa K18-spel åt minderåriga och
att låta minderåriga spela dem, förklarar Anni.

läs mer på nästa sida

»
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Eleverna blir förvånade när Ehyt:s utbildare Anni berättar att endast en väldigt liten andel av spelen är K18-märkta. Det är mer lönsamt
för företagen att tillverka spel för en bredare målgrupp, förklarar hon.

På frågan om varför eleverna spelar finns ett
enkelt svar: det är kul. Men barnen räknar upp
många andra fördelar också. Man lär sig saker genom att spela, till exempel engelska eller historia. Man kan hålla kontakt med vänner som bor långt borta. Man lär sig att lösa
knepiga problem. Och en del spel får spelarna
att röra på sig mer.
Rektorn i Åshöjdens grundskola, Birgit
ta Ponthin, är glad över elevernas sunda inställning.
– Det gläder mig att eleverna vet jättemycket och känner till många av farorna. Vuxna är
ofta rädda att barnen inte lär sig något av att
spela men visst gör de det.
Ponthin anser att eleverna är rätt medvetna
om spelandets utmaningar. Men en sak som
vållar problem är användningen av bilder.
– Jag ser att det ofta brister i förståelsen hur
man kan använda bilder. Eleverna har svårt att
greppa allt man kan göra med bilder. De förstår inte att man kan fejka så mycket och hur
lätt det är att sprida bilder, konstaterar Ponthin.
Socialt att spela

Eleverna berättar att de ofta spelar tillsammans med andra. Kompisar, syskon och kusiner nämns. Att spela med sina föräldrar är
däremot inte så populärt. Här tar Anni föräldrarna i försvar.
– Visst är det kul om ni ibland ger också för-
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Det gläder mig att
eleverna vet jättemycket och känner till
många av farorna.
Vuxna är ofta rädda
att barnen inte lär sig
något av att spela men
visst gör de det.

”

äldrarna en chans, fast de inte är så bra på att
spela eller lika snabba som ni.
Nackdelar då? De fysiska nackdelarna har
barnen helt klart redan hört om hemma: spelande är dåligt för ögonen, man kan bli beroende, man blir stel i nacken och sömnen kan
påverkas negativt. Men spelandet kan också leda till andra än fysiska problem.

– Om man spelar i bussen kan det gå så att
man åker förbi sin hållplats.
– Om det inte går bra eller man förlorar kan
man bli helt jättearg.
Och så har vi det här med att spela online.
– Det kan finnas pedofiler på nätet.
Anni uppmanar eleverna att tänka på vad
man berättar om sig själv när man spelar online med okända människor. Samma princip
gäller sociala medier. Också där kan finnas
människor som utger sig för att vara andra än
de egentligen är. Dessutom samlar både sociala medier och vissa spel in information om sina
användare. Eller som en tjej uttrycker saken:
– Man säljer sin själ till dem.
Hellre some än spel

Siri Stenius, Gemma Hagman och Kia Saa
rinen tycker att lektionen i spelkunskap var
rolig och nyttig. Gemma blev förvånad över
att patiens är så populärt. Själv föredrar hon
andra spel.
– Jag spelar ofta spel som är trendiga. Att
spela tillsammans med andra är kul, då spelar
vi Minecraft, Fortnite eller fotbollsspel. Jag gillar spel där man lär sig hur man ska överleva.
Siri och Kia spelar ibland men föredrar sociala medier framför spelande.
– Jag använder Whatsapp, Youtube, Tiktok
och Snapchat. Jag har några spel också men jag
spelar bara ibland om jag vill hålla mig sysselsatt, konstaterar Kia.
Hem & skola • 1/2020 •
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Skolan är out! Ute är in!
UTSTÄLLINGAR. NATURSTIGAR. ELDPLATSER.

I Finlands naturcentrum Haltias utställningar upplever du Finlands natur från fjällen till yttersta
skärgården. Ute väntar Noux sjöplatås
underverk. Ta med din klass på ett av
våra inspirerande och lärorika
1-3 timmars program!

Föreläsare tipsar om skärmfria zoner
Hem och Skolas föreläsare vill
inspirera föräldrar att själva
sätta sig in i och hitta sätt att
stödja sina barn i den digitala
världen.
Malin Wikström, text • Janne Ekman, foto
Anna Henning är socialpsykolog och jobbar
till vardags vid Helsingfors universitet. Utöver
det är hon också föreläsare i Hem och Skolas
nätverk sedan mars i fjol. Hon föreläser under
rubriken Föräldraskap i en digital tid, och har
sedan starten varit bokad för att hålla workshoppar för föräldrar.
– Jag har valt en väldigt bred rubrik med
flit, för att få med olika aspekter. Det finns
så mycket utmaningar med den digitala världen i och med att vi alla kan vara uppkopplade ständigt.
Anna Henning håller gärna föreläsningen
som en workshop, eftersom hon vill ge föräldrarna en möjlighet att diskutera frågorna sins
emellan och fundera på hur de kan stödja varandra. Hon tar i första hand upp utmaningarna med skärmar.
– Jag uppfattar att vi vet ganska mycket om
de positiva sidorna, jag vill hellre lyfta upp olika utmaningar med smarttelefonens ständiga
närvaro, spelande och sociala medier och använder forskning som utgångspunkt.
Ge barnen goda vanor

När det gäller sociala medier och spelande är
forskningen inte alltid entydig, men det finns
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Jag vill hellre lyfta upp
olika utmaningar med
smarttelefonens ständiga närvaro, spelande
och sociala medier och
använder forskning som
utgångspunkt.

”

forskning som man är väldigt enig om, exempelvis när det gäller behovet av sömn och gällande multitasking. Henning tar i sin föreläsning upp sådant som intresserar henne som
socialpsykolog – hur intensiv användning av
smarttelefoner påverkar det sociala samspelet,
koncentrationsförmågan och de kognitiva förmågorna. Hon håller i första hand sin föreläsning i lågstadier.
– Jag riktar mig gärna till lågstadier eftersom
föräldrarna till barn i den åldern har en chans
att ge sina barn goda vanor. Äldre barn har redan kommit in i vissa mönster och är mera
självgående. Där är det andra typer av frågor
som aktualiseras, men liknande teman är förstås aktuella för barn och unga i olika åldrar.
Under föreläsningarna har Anna Henning
till exempel fått frågor om hur man som förälder gör när ”alla andra barn får” och ibland
vill föräldrarna ha konkreta tips. Ett tips är att
hitta vissa skärmfria zoner, man kan exempelvis bestämma att bilfärder är en stimulansfri
tid då man inte använder skärmar utan kan
sitta och titta ut och låta de egna tankarna flyga fritt i stället.
– Jag fick en fråga om vad man som förälder
ska göra när man tar ifrån barnen skärmarna
och de inte vet vad de ska hitta på. Min erfarenhet är att efter den första frustrationen vänjer barnen sig och hittar på saker att göra. Det
är viktigt att vi övar både oss själva och barnen
på att stå ut med lite långtråkighet.
Fotnot: Förbundets medlemsföreningar har möjlighet
att anlita en av förbundets föreläsare, till exempel
Anna Henning, för en föräldrakväll för alla föräldrar
i skolan eller dagiset en gång per läsår.

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

KLASSRESA TILL ÅLAND!
Nu är det dags att boka årets klassresa till Åland.
Allt ni behöver göra är att kontakta oss så
hjälper vi er med allt från båtresan, boende i
alla olika prisklasser, måltider och de roliga
programpunkterna som gör resan extra minnesvärd.

Paketförslag från 59 € per person
Priset inkluderar båtresor t/r Åbo–Mariehamn, övernattning med frukost samt middag på ankomstdagen.

ÅLANDHOTELS.FI
Hamngatan 7, 22100 Mariehamn • www.alandhotels.fi
tel. 018 15 555 • info@alandhotels.fi

Pris från

Åk på skolresa till Åland

37,50 €
/person*

Ny möblerade & moderna lägenheter med fullt utrustade kök • Gratis wifi, Netflix
och smart-TV • Cykeluthyrning • 5 min promenad till badhuset Mariebad & närmaste
sandstrand • 10 min promenad till museum, caféer, restauranger & aktiviteter.
Vi hjälper er gärna även med bokning av båtresa, aktiviteter, m.m.

*Prisexempel 37,50 € per person per natt inkl. sängkläder & handdukar när 5-6 gäster bor i en tvåa 52 kvm, september–maj. Pristillägg juni–augusti.

Klintvägen Apartments, Mariehamn | www.klintvagenapartments.ax | info@klintvagenapartments.ax | +358 40 3247605
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■■En ny åtgärdsplan, En barndom utan våld, som ska
förebygga våld mot barn och unga i åldern 0 till 17 år,
har lanserats. Handboken innehåller 93 åtgärder som
ska genomföras 2020 till 2025.
Nästan 80 experter från olika organisationer har varit
med och utarbetat åtgärdsplanen, som riktar sig till yrkesutbildade personer och studerande som jobbar med
barn och unga inom social- och hälsovården, polisen,
bildnings- och, ungdomsväsendet, medborgarorganisationer och rättsväsendet.
Åtgärderna som finns med baserar sig på forskningsrön och behov som yrkespersoner har uttryckt. Handboken innehåller bland annat checklistor och konkreta, praktiska åtgärder för att förebygga och minska våld.
Handboken finns på Statsrådets webbplats.
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www.ungateatern.ﬁ

■■Genom projektet Natursteg mot välfärd har man skapat en verksamhetsmodell för att stödja barnens välfärd
och hållbar verksamhetskultur på daghemmen.
I projektet deltog sammanlagt nio daghem i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Villmanstrand. Varje daghem utvecklade sina egna sätt att integrera projektet i
den egna vardagen. Barnen uppmuntrades att röra på
sig mycket på gården och på utflykter i skogen och att
undersöka, röra vid och observera naturen omkring. På
flera daghem odlades grönsaker eller örter på gården eller inomhus. Det användes mer grönsaker i maten och
andelen kött minskades. Inom projektet planerades och
testades olika sätt att servera mat. Dessutom fick barnen
vara med och laga och servera mat.
Verksamhetsmodellen som utarbetades via projeket
ska på ett konkret sätt stödja arbetet för en hållbar utveckling vid daghemmen.

VÅRSÄSONGEN ÄR HÄR!

Faktiska
Händelser
Publikens berättelser
i Joakim Groths regi!

GEORGSGATAN 30
LILLATEATERN.FI

I rollerna
Birthe Wingren
Linda Zilliacus
Joachim Wigelius
Kira-Emmi Pohtokari
Niklas Häggblom
Alexander Wendelin
Biljetter 34€
TEKSTITETÄÄN
SUOMEKSI

HELSINGFORS
STADSTEATER

MORFARS
MAUSER

GÄSTSPEL

Det
perfekta
livet

av Marcus Rosenlund

LIPPU.FI

■■150 bokpaket skickades ut till förstaklassare runtom i Svenskfinland i januari. Bokpaketen innehåller tio
nya barnböcker samt ett pedagogiskt material. Det ska
främja läsintresset bland skoleleverna och locka till fördjupning genom diskussionsfrågor och kreativa ordkonstuppgifter.
Klasslärare har varje år möjlighet att ansöka om bokpaket turvis till årskurs ett och turvis till årskurs fem. I
årets bokpaket finns fem nya finlandssvenska barnböcker och fem svenska eller översatta böcker. Böckerna har
teman som vänskap, pruttar, stadspromenader och hjältemod.
Bokpaketen är finansierade av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och delas ut av Förbundet Hem
och Skola, Sydkustens ordkonstskola står för urvalet av
böcker och det pedagogiska materialet.

Ny modell för grönare daghem

BILJETTBOKNING
TFN (09) 39 4 022

foto: istock

■■Svenska Utbildningsradion har en podd, Fatta familjen, som ska hjälpa föräldrar att hantera föräldraskapets
utmaningar.
I den första säsongen behandlas exempelvis frågeställningar som ”hur får jag mitt barn bort från skärmen”,
”curlar jag mitt barn för mycket” och ”hur får jag min
son att inte slåss”. Andra ämnen som tas upp är tonåringars depression, syskonbråk och fritidsaktiviteter.
Podden finns på urplay.se.

foto: malin wikström

Tips på podd för föräldrar

Förstaklassare fick bokpaket

festlig repertoar för alla åldrar

Ny handbok för att
förebygga våld mot barn

✏ploc kAT

Regi
Michaela Granit

av Amity Dry

I rollerna
Tobias Zilliacus
Markus Riuttu
Pia Runnakko
Joachim Wigelius

Regi
Jukka Nylund

Biljetter 34€
Urpremiär 11.3!

TEKSTITETÄÄN SUOMEKSI

Biljetter 35€

Speldatum
23, 26 och 27.3

I rollerna
Daniela Fogelholm
Minna Kettunen-Enberg
Nina Palmgren
Sarah Nedergård
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I Åbo har köerna till ungdomspsykiatrin länge varit oroväckande långa.
För att förkorta vårdtiden har Åbo stad anställt tio psykiatriska sjukskötare
som arbetar där ungdomarna finns – i skolorna.

I Åbo jobbar psykiatriska
sjukskötare i skolorna
Våren 2018 hade remisserna till ungdomspsykiatrin i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
ökat illavarslande, de var nästan dubbelt fler
än året innan.
‒ Situationen var allvarlig, och vi började
fundera på om det saknades någonting i servicen, berättar Terhi Sui, avdelningsskötare i
studerandehälsovården på Åbo stad.
‒ Vi beslöt att det kunde vara värt ett försök att föra specialhälsovården närmare ungdomarna, och anställa psykiatriska sjukskötare
som arbetar där ungdomarna finns: i skolorna.
Sedan dess har Åbo stad rekryterat tio psykiatriska sjukskötare som jobbar i stadens högstadier, gymnasier och yrkesinstitut. Psykiatriska sjukskötaren Kirsi Niemi som arbetar i
S:t Olofsskolan, Katedralskolan och Axxell inledde sitt arbete i januari och delar sin arbetstid ungefär jämnt mellan skolorna.
‒ Jag har erfarenhet av ungdomspsykiatrisk
sjukvård på sluten avdelning, och har i det arbetet sett att det finns ett behov av att tidigare ingripa och hjälpa utsatta ungdomar före problemen eskalerar. Det är beundransvärt
att Åbo stad valt att göra en så pass stor satsning på ungdomars välmående, säger Niemi.
Illamående inget att skoja om

I S:t Olofsskolan är Lydia Brenner, Filip
Schauman, Rozhan Mahmoudi och Lou
Antfolk glada över beskedet att de svenskspråkiga eleverna fått en egen psykiatrisk sjukskötare. Samtidigt efterlyser de tydligare information om hur och var eleverna kan söka hjälp.
‒ Kuratorn och skolpsykologen känns gans
ka avlägsna. De presenterade sig för oss på sjuan och uppmanade oss att ta kontakt om vi behövde hjälp. Men vi ser dem inte särskilt ofta
i skolan, och det är lite oklart vilka dagar de är
här, och de är ofta ganska upptagna. Hur blir
det med den nya psykiatrisk sjukskötaren, säger Filip Schauman som går i nian.
Lydia Brenner, Lou Antfolk, Filip Schauman
och Rozhan Mahmoudi som går i S:t Olofsskolan är glada över att de svenska Åboskolorna får en egen psykiatrisk sjukskötare,
men de efterlyser tydligare information om
hur och hos vem ungdomar kan söka hjälp.
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Det verkar finnas ett behov i skolorna av att
lätt kunna söka hjälp , säger Terhi Sui och
Kirsi Niemi.

Fakta
Uppskattningsvis 20–25 procent av
tonåringarna lider av av psykisk
ohälsa i någon form.
Tonåren präglas av snabb fysisk,
mental och social utveckling.
Tillfälliga humörsvängningar och starka känsloreaktioner är alldeles normala.
Symptom som kan tyda på en psykisk störning är att tonåringen är nedstämd över en längre period, ofta skolkar, inte orkar med skolarbetet, drar
sig undan och isolerar sig från familj
och vänner, bråkar eller är aggressiv.
Källa: THL

‒ Det gäller också att våga ta steget och prata med en vuxen. Det kan vara en tröskel för
många, säger han.
Enligt eleverna talas det ibland om illamående, stress och depression bland kamraterna, men det är inte alltid lätt att veta vad som
är allvar.
‒ Jag tycker åtminstone att skolstressen är
någonting som alla pratar om. Att det är uppgifter och deadliner, och många som stressar
över det. Och det är inte alltid lärarna som
kräver mycket av eleverna, utan eleverna själva som känner att de behöver prestera, säger
Lydia Brenner som går i nian.
‒ Utöver det finns det mycket socialt tryck

att man måste vara lika som alla andra, säger
Lou Antfolk i sjuan.
Rozhan Mahmoudi som också går i sjuan
berättar att det har blivit lite av en trend bland
ungdomar att säga att de är deprimerade, fast
det kanske inte stämmer.
‒ Det finns till exempel de som skriver på
sociala medier att de är deprimerade för att få
uppmärksamhet. Det är ingen bra sak att göra för att få uppmärksamhet, tycker jag. Det
kan göra det svårare för personer som mår dåligt på riktigt att våga berätta om det.
Hoppfulla resultat

Enligt Kirsi Niemi spelar det ingen roll vem
eleverna tar kontakt med.
‒ Det viktigaste är att de tar kontakt med
någon vuxen som känns trygg, sedan är det de
vuxnas uppgift att se till att de får bästa möjliga hjälp.
Formellt är det meningen att kontakten till
den psykiatriska sjukskötaren går via skolhälsovårdaren som skriver en remiss. Den psykiatriska sjukskötaren jobbar nära skolhälsovårdaren men också med hela elevvården, berättar Terhi Sui.
Konkret går Kirsi Niemis arbete främst ut på
att ge samtalshjälp. Att prata med eleverna och
hjälpa dem att hitta sätt att hantera och bearbeta stress över skolgång, ångest eller svårigheter i kamratrelationer och hemförhållanden.
‒ Målet är att tidigt fånga upp de ungdomar
som mår dåligt, säger hon.
De första psykiatriska sjukskötarna inledde
sitt arbete i Åboskolorna i april 2019. Enligt
Terhi Sui är det fortfarande för tidigt att dra
långtgående slutsatser om effekterna av satsningen, men resultaten ser mycket lovande ut.
Hittills har skolornas psykiatriska sjukskötare hjälpt närmare 400 elever. Antalet remisser till ungdomspsykiatrin har minskat med 30
procent jämfört med förra hösten.
Sjukskötarna är anställda till årets slut. Sedan utvärderas verksamheten. Terhi Sui hoppas att arrangemanget blir permanent.
‒ Det verkar finnas ett verkligt behov i skolorna av att kunna söka hjälp med låg tröskel.
Jag ser det som ett jätteviktigt arbete.

Pamela Friström, Text och foto
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Föräldrarna är nöjda
visar ny dagisundersökning
Dagisbarometern 2019 visar att föräldrar överlag är nöjda
med småbarnspedagogiken. Den främsta orsaken till att de är
missnöjda handlar om tillgången till personal.
Barometern gjordes som en webbenkät under
hösten 2019 som ett samarbete mellan Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem
och Skola. Undersökningen är den första i sitt
slag. Av de 9 932 som svarade hade 86 procent
barn på ett finskspråkigt daghem, 12 procent
på ett svenskspråkigt och 2 procent i ett språkbadsdaghem.
De föräldrar som besvarade enkäten var på
det hela taget mycket nöjda med barnets daghem. Av alla föräldrar gav 45 procent daghemmets verksamhet skolvitsordet 9 och 27 procent skolvitsordet 8.
Sammanlagt 86 procent av alla föräldrar

som besvarade enkäten hade fått en plats för
sitt barn i ett daghem som de önskat.
Mer info om personalstyrkan

Enligt undersökningen önskar föräldrarna få
mer information och handledning i anslutning till daghemsstarten.
Den främsta orsaken till missnöje var otillräcklig tillgång till personal, något som föräldrarna ser i form av brist på vikarier eller hög
personalomsättning, samt till exempel som perioder då gruppen inte har en lärare inom småbarnspedagogik.
Föräldrarna önskade också att få öppen in-

formation om förändringar i personalstyrkan
och om brist på personal.
Fler föräldrar till barn i finskspråkiga daghem, 39 procent, hade diskuterat den lokala
planen för småbarnspedagogik på tumanhand
med personalen än föräldrar till barn i svenskspråkiga daghem, 25 procent.
Föräldrarna behöver daghemmets stöd för
att lära känna andra föräldrar. Enligt undersökningen känner föräldrarna varandra dåligt och cirka en femtedel, 17 procent, av föräldrarna uppger att de inte har ett tillräckligt
stödnätverk.
Sammanlagt 30 procent av föräldrarna till
barn i finskspråkiga daghem och 61 procent
av föräldrarna till barn i svenskspråkiga daghem meddelade att det finns en föräldrakommitté eller -förening i daghemmet.

Malin Wikström, Text

ETT FANTASYÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN

Utmana din klass
att flyga med Taiga!

Vårens ag
old
k
s
e
t
s
a
g
i
l
ro
å
äger rum p
n!
Borgbacke

NYSKRIVEN FAMILJEFÖRESTÄLLNING
AV MARIA TURTSCHANINOFF & ANNA SIMBERG
URPREMIÄR: 13.03.2020

Bekanta dig med våra
produkter för klassresor.
Förmåner för förhandsbeställningar
är i kraft fram till den 30 mars.

linnanmaki.fi/sv/klassresa/
35K gilla-markeringar

AV: LINA TEIR | REGI: AGNETA LINDROOS
URPREMIÄR: 19.02.2020

ETT TIU-PROGRAM OM VERKLIGHETEN PÅ
OCH UTANFÖR NÄTET
TURNÉFÖRESTÄLLNING FÖR HÖGSTADIER OCH
ANDRA STADIET

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR HELA FAMILJEN
18.4 KL 14 | 6.5 KL 18 | 9.5 KL 12
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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STÖD BARNSKYDDSARBETET

GENOM ATT HA ROLIGT
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”Låt ditt barns

intressen styra valet”
När ditt barn ska gå ut grundskolan och står inför valet av andra stadiets
studier har rektor Mikael ”Misha” Eriksson i Kyrkslätts gymnasium ett
huvudsakligt råd: lyssna, fråga och delta.
Christian Bertell, Text och foto
– I ett nötskal tycker jag föräldrarnas uppgift
är att vara intresserade och engagerade, säger
Mikael Eriksson.
Med detta sagt påpekar Eriksson, som
främst jobbade som studiehandledare före han
blev rektor, att det sist och slutligen handlar
om ungdomens eget val, och lite mer dramatiskt uttryckt – hens framtid. Det är en ny balansgång jämfört med åren i grundskolan.
– Då är det kanske viktigt att man inte överför sina egna krav och förväntningar på ungdomen, utan faktiskt försöker lyssna på vad
hen tycker skulle vara roligt och intressant, och
hjälper och stödjer i det här.
Han ser på sina studeranden som unga vuxna, och att det är en viktig självständighetsprocess de går igenom under gymnasietiden.
Det betyder i praktiken att handleda när det
behövs, men inte utgå ifrån att de inte klarar
sig på egen hand.
Ett samtal vid matbordet

Det kan handla om ett klassiskt samtal vid
matbordet, där man talar om vad man hört
om de olika alternativen, vad som intresserar
den blivande gymnasisten i fråga och om det
finns idéer om vad hen vill göra i framtiden.
Mikael Eriksson föreslår också att man tar ett
lite längre perspektiv i samtalet, om vilken typ
av utbildning som kunde bli aktuell efter tre
till fyra år i gymnasiet.
– Det styr förstås i viss mån kursvalen. Om
man gärna vill bli diplomingenjör är det fiffigt
att läsa lång matematik och lång fysik.
Från och med i år antas en stor del av studenterna till universitet och yrkeshögskolor på
basis av studentexamensbetyget. Antagning
poängen till inträde beror mycket på vilka stu-
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dier man tänkte fortsätta med. Vissa studieplatser kan ha tröskelkriterier i ett specifikt
ämne för att man ska komma in, men sedan
räknas poäng utgående från resultatet i samtliga ämnen, men med olika betoning. Till exempel ger laudatur i biologi en högre poäng än
motsvarande resultat i filosofi, om man tänker
sig studier i farmaci efter gymnasiet.
Inga dörrar stängs för evigt

Samtidigt som man kan ha diskussioner om
framtiden, kan det vara bra att påminna om att
inga dörrar stängs för evigt då man gör kursval.
– Det är nog väldigt svårt att stänga dörrar
eller måla in sig i något hörn med sina kursval. Det mesta brukar fixa sig med någon typ
av komplettering, eller att man läser ifatt något i efterhand.
Mikael Eriksson säger att i början av gymnasietiden är det få ungdomar som vet vad de
vill fortsätta med när de väl skrivit studenten.
Av den orsaken tycker han det är klokast att
följa ”sitt hjärtas röst”.
– Det är synd om stressfaktorn för våra ungdomar blir så stor att de inte kan läsa det som
intresserar dem, för att de stirrar sig blinda
på poäng. Det är inte det som gymnasietiden
handlar om.
Enligt honom handlar det om att skaffa sig
en allmänbildning och färdigheter som kan
nyttjas i framtiden.
– Du ska pröva på en massa olika saker. In
nan du vet ordet av söker du dig någon helt
annanstans när du går ut gymnasiet, än vad du
hade tänkt dig när du kom in.
Men den upplevda stressen i gymnasiet beror inte bara på osäkerheten kring vilka val
de studerande ska göra inför framtiden. En av

de stora utmaningarna är att gymnasiestudier
är markant annorlunda jämfört med grundskolan.
– Det är tidskrävande och materialen man
arbetar med är mer omfattande. Tiden kan
också upplevas hetsig. Många gymnasier arbetar med ett system med fem perioder, vilket betyder att allting byter med sju veckors
mellanrum. Ny läseordning, nya kurser och
nya ämnen.
Den snäva tidsramen och höga takten ställer
krav på studieteknik, tidshantering och planering. Den biten kan man hjälpa till med hem
ifrån, speciellt om man märker att det inte riktigt håller. Bara det att den färska gymnasisten
börjar använda en kalender är till stor hjälp för
att strukturera upp studierna.
Gratis utbildning med utgifter

En sak som enligt Mikael Eriksson inte ofta
kommer upp, men som man bra kunde påminna om är att även om själva studierna i
andra stadiet inte kostar, så finns det ekonomiska aspekter. Enligt Mikael Eriksson uppskattas en hel gymnasieexamen kosta mellan
två- till tretusen euro, där det bland annat ingår införskaffning av kursmaterial, men också teknik.
– Det som är nytt sedan några år tillbaka är
att en bärbar dator är en förutsättning för gymnasiestudierna. Studentexamen är fullständigt
digital sedan ett år tillbaka, och det kräver en
bärbar dator som man vänjer sig med från förs
ta början. Man klarar sig bra med en ganska
enkel modell, men det kan ändå vara lite av en
ekonomisk smäll i början av studierna för en
del familjer, säger Mikael Eriksson.

Mikael Eriksson har
jobbat som rektor i
Kyrkslätt gymnasium
sedan 2018, och före det i Ekenäs och
Karis-Billnäs gymnasium. Innan det
jobbade han länge
som studiehandledare vid Mattlidens
gymnasium i Esbo
och även i det som i
dag heter Tölö gymnasium i Helsingfors.
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Yrkesstudier kräver
stort ansvar av den studerande

MARTIN WEGELIUS INSTITUTET

Precis som gymnasiestudier,
innebär även studier på en
yrkesläroanstalt mera ansvar
för den studerande jämfört
med grundskolan.

20
20

Miniwegelius Nyland
1–5.6
Omnia Finns, Esbo

Miniwegelius Österbotten
1–5.6
Kristliga Folkhögskolan, KREDU,
Nykarleby

Blåsorkesterläger
8–12.6

Västra Nylands folkhögskola i
Karis, Raseborg

Huvudkurs 23.6–3.7

Västra Nylands folkhögskola i
Karis, Raseborg

christian bertell, text

Mästarkurs 29.6–3.7

WEGELIUS
S O M M A R
K U R S E R

– Det är också den stora utmaningen för oss
som jobbar med det. Föräldrar med en yrkesutbildning från tjugo år tillbaka kan ha en viss
bild av hur det är, men mycket inom dagens
yrkesutbildning ser annorlunda ut, säger An
na-Lotta Östvall-Åstrand.
I snart tjugo år har hon jobbat som studiehandledare på Yrkesakademin i Österbotten
(YA) och dess föregångare, närmare bestämt
i Vasa.

Västra Nylands folkhögskola i
Karis, Raseborg

Miniwegelius City 3–7.8

Musik-och kulturskolan Sandels,
Helsingfors
Mera information och
anmälning 1–29.2.2020
på www.mwi.fi

En personlig plan

På YA har alla studeranden en ansvarig handledare och tillsammans med handledaren gör
man upp en så kallad personlig utvecklingsplan för kunnande. Den uppdateras under studiernas gång utgående från val, intresse och
erfarenhet.
– Det är därför schemat kan se olika ut för
olika studerande i en och samma grupp, säger Anna-Lotta.
YA har fasta verksamhetspunkter också i
Närpes, Pedersöre och Jakobstad. Upptagningsområdet är stort och gäller främst Svensk
österbotten, men en del studerande kommer
också från Åland, Nyland och Åboland.
– Föräldrarollen som ett gemensamt ansvar
blir mycket mindre här, säger Anna-Lotta.
Det finns till exempel ingen föräldraför
ening inom skolan, även om försök gjorts för
att skapa sådan verksamhet. Det beror dels på
att de studerandes föräldrar bor så utspritt över
ett stort område och dels på att det är naturligt att släppa på tyglarna ju äldre barnet blir.
– Det är helt nya klasskamrater som din
ungdom kan få, och man kanske flyttar hem
ifrån på grund av lång skolväg, vilket betyder
att man bor på internat. Ibland är man den
enda i en grupp som kommer från en viss ort
och det finns mycket som kan upplevas som
jobbigt med tanke på omständigheterna, säger Anna-Lotta.
Intresse och lyhördhet

Men visst kan man som förälder ändå stödja sitt barn, även om studierna sker långt borta. Att visa intresse för sitt barns yrkesval och
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Anna-Lotta Östvall-Åstrand började som yrkeslärare inom företagsekonomi och marknads
föring, men har redan i många år arbetat som studiehandledare, ett jobb hon tycker mycket
om. foto: PRIVAT

Fakta
Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
under våren 2020 sker under tiden
18.2–10.3.
Eventuella inträdesprov ordnas i
april–maj.
Information om antagningsresultatet kommer tidigast 11.6. Om du har
angett din e-postadress i din ansökan,
får du antagningsresultatet också i din
e-post.
Studieplatsen ska tas emot senast
25.6.

skola är givet, att ge sitt stöd för de val som
görs, men också vara lyhörd för hur det går. På
YA kan man kombinera sina yrkesstudier med
gymnasiestudier, så kallade kombistudier, och
erhålla dubbelexamen.
Det är en krävande studieväg, och den passar inte alla.
– Om man under studiernas gång märker

att man valt fel bransch diskuterar vi med den
studerande om andra alternativ. Det är inte ett
val för resten av livet som man gör då man går
i nian. Att byta bransch är ingen katastrof, säger Anna-Lotta.
Utbildning i arbetslivet

En annan sak som kan kännas överraskande
är att studerande vid yrkesläroanstalter relativt snabbt ska ut i arbetslivet under studietiden. Men det betyder inte att man ”ska kunna allt”, utan att man utbildar sig i ett företag
för att lära sig.
– Utbildning i arbetslivet, eller UA, är väldigt varierande och beror mycket på branschen i fråga. En del branscher kan ha UA
ett par dagar i veckan under hela studietiden,
medan andra branscher börjar med det först
under andra året. Tidpunkten när man inleder utbildning i arbetslivet kan variera beroende på den studerandes tidigare utbildning och
erfarenhet, säger Anna-Lotta.
Också inom yrkesutbildningen får man räkna med en del kostnader, även om själva utbildningen, lunchen och till och med internatet är gratis. Varje bransch har olika krav,
och till exempel på kockutbildningen ska man
skaffa sig ett personligt knivset och arbetskläder.
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—
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We learn for life

I den kakofoni av åsikter som omger dagens föräldraskap
har skillnaden mellan ’lycka’ och ’att lyckas’ gått
förlorad.
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ABI-prepkurser och gymnasiekurser
Vi lanserar i år digitala abi- och gymnasiekurser!
Kurserna omfattar ungefär och minst 36 h (=gymnasiekurs)
Vi jobbar i GoogleClassroom.
Kursstart för A-engelska samt A- och B-finska vecka 14 i april
Avslutande närstudieträff i Hangö 5-6 augusti
Under planering: Hälsokunskap, kursstart vecka 14 i april
Avslutande närstudieträff i Hangö 5-6 augusti

När man inte har en aning

■■Det finns ett uttryck som fritt översatt från engelska lyder
”Ta det lugnt. Inga andra vet heller vad de gör.”
Jag gillar det uttrycket, speciellt eftersom det står i så stark
kontrast till en dominerande uppfattning om att man måste veta och att det finns något specifikt att veta i varje given situation. Det här gäller inte minst frågor om föräldraskap och
uppfostran, om skolgång och utbildning.
I den kakofoni av åsikter som omger dagens föräldraskap
har skillnaden mellan ”lycka” och ”att lyckas” gått förlorad.
”Lycka” är ett dominerande tema i vår tillrättalagda tillvaro på
sociala medier eftersom allt annat signalerar ett misslyckande.
Och vilken förälder vill låta förstå att hen är en dålig förälder?
Men låt oss ta ett vidare perspektiv först. Hur vi talar om
föräldraskap färgas av politiska och samhälleliga budskap. De
breda utbildningspolitiska linjer som regeringar drar upp bygger på att bildning är inte bara ett värde i sig utan också en
ekonomisk resurs. Utbildade individer bidrar till Finlands
konkurrenskraft och löper mindre risk att bli en ekonomisk
börda för nationalstaten.
Det här stämmer på ett väldigt krasst sätt, men det är också
en generalisering som antyder att det finns en formel för hur
man får en människa att gå från daghem och förskola vidare till grundskola och, via andra stadiets utbildning och kanske en högre utbildning, till arbetslivet för att bli en produktiv medborgare.
Om jag utgår från mig själv som någon sorts genomsnittsförälder vill jag påstå att föräldraskapet hela tiden nöter mot
den här tanken, att ens barns framtid är en fråga om kontroll.
Slumpen har ingen plats här. Det är som om barnets väg redan är utstakad, men dold. Föräldrarnas, och skolans, uppgift
är att hitta den.
Det här antagandet kommer i olika, ibland oskyldiga, skepnader. Föräldrars sociala medier-konton fylls med bilder av
barn och deras bedrifter, som sedan bekräftas av gillamarkeringar från andra föräldrar som väntar sig motsvarande bekräftelse när deras barn blir statusuppdateringen för dagen.
Någon kanske vill säga att exemplen ovan inte handlar om
kontroll, och det är klart att här finns inslag av något väldigt

Yrkesinriktad grundexamen:

ordinärt. Vi vill att våra barn ska lyckas med vad än de tar sig
an. Deras lycka är vår lycka och, tack vare modern teknologi,
något som vi kan dela med en bredare bekantskapskrets.
Men uppdateringar på Facebook och Instagram handlar
om en skenbar kontroll. Eftersom vi förväxlat ”lycka” med
”att lyckas” så ryms inte det som kunde tolkas som ett misslyckande med i flödet. För det skulle implicera att vi som föräldrar inte vet vad vi sysslar med; att vi inte känner till den
formel som ska katapultera våra barn in i det lyckliga, produktiva och absolut inte resurskrävande
vuxenlivet.
Men ibland är ”Jag har ingen
aning om vad jag gör” det mest
sanna man som förälder kan säga. Och det betyder inte att
man misslyckats, bara att man
vågar säga det de flesta föräldrar tänker i något skede.
Jag är inte ute efter att relativisera vikten av ett ansvarsfullt föräldraskap. Inte heller
påstår jag att barns skolgång är
något som ska lämnas åt slumpen.
Men det kan vara bra att fundera på vilka måttstockar som vi använder när
vi sätter upp mål för
våra barn: hur vi
sporrar dem i deras skolgång och
hur vi definierar framgång
och bakslag.

Tre gymnasiekurser i kinesiska 2020-22
Kursstart i september 2020
Kurserna är nätkurser men innehåller också åtminstone en närstudieträff
ett veckoslut / läsår i Hangö.
Kurserna lämpar sig inte bara för gymnasister utan också för övriga
intresserade!
Man kan pröva sig fram. Man lär sig inte kinesiska över en natt. Ambitionen
bör vara en kurs i taget och ett levande intresse för Kina.

Yrkesutbildning som specialundervisning:
Artesan-Produkttillverkning
Fastighetsskötare
Fordonsmekaniker (Bilservice)
Kock (Matservice)
Lokalvårdare (Hus- och hemservice)
Merkonom
TELMA & VALMA Sp

Närmare uppgifter om ovanstående publiceras på

hangosommaruni.fi i mars 2020.
Då kan man också börja anmäla sig.

Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Pargas, Helsingfors, Borgå
Läs mer på www.optimaedu.fi/guide

Tänd
a n!
Läsgnist

{ Författarbesök }
Chatta med psykolog och
andra sakkunniga.
För dig 13–29 år
Varje måndag, tisdag och torsdag
kl. 19:00–22:00
arligttalat.fi
@arligttalatchatten

Dan Lolax
redaktionschef
på Kommuntorget

Yrkesinriktad grundexamen:
Artesan - Finsnickare & Interiör
Automationsmontör & Elmontör
Bagare-Konditor
Barnledare
Datanätsinstallatör & Programutvecklare
Djurskötare
Fordonsmekaniker
Husbyggare
Kock
Kosmetolog
Landsbygdsföretagare
Lantbruksmekaniker
Ledare för ungdomar och gemenskaper
Merkonom
Modeassistent
Plåtslagare-Svetsare & Verkstadsmekaniker
Rörmontör
VALMA

Läscentrum förmedlar författarbesök till bland
annat skolor och bibliotek. Författare kan även
göra besök virtuellt.

Författaren inspirerar till läsning, är en guide in i
böckernas värld, väcker diskussion, piggar upp och
höjer stämningen.
Hitta en lämplig författare. Du kan välja en lyriker,
prosaist, illustratör, manusförfattare, översättare,
pjäsförfattare eller fackboksförfattare.
Bekanta dig med författaren och hens produktion
på bokningstjänstens presentationssida.

www.lukukeskus.fi/forfattarbesok

Läs mer om vår undomsverksamhet på unginfo.fi
Hem & skola • 1/2020 •
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bloggat



Katarina Perander-Norrgård, rådgivare på
Förbundet Hem och Skola, skriver om beröm
och att göra barnen delaktiga.



Gör ett gott val!


Sibbo gymnasium 

HUMANT / INNOVATIVT / KREATIVT 
www.sibbogymnasium.fi

Hur kan vi hjälpa alla att lyckas?
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net inte klarar av att möta förväntningar beror inte på att hen inte vill, utan på att hen
inte kan, menar Greene. Vår roll som vuxna
blir då att förstå vad det är barnet inte kan:
att utöva ett visst beteende, att kommunicera, att reglera känslor, att vara kognitivt flexibel eller att ha social förmåga. Inte varför, utan vad. Vi kommer aldrig åt det bakomliggande problemet så länge vi fokuserar på själva beteendet, eller symptomet av problemet,
hävdar Greene. Det låter så självklart. Ändå
är exemplen otaliga då vi som vuxna brukat
makt för att få barnen att bete sig enligt vårt
önskemål. Grunden i tillvägagångssättet för
att hjälpa barn som Greene förespråkar är att
barnen är delaktiga. Hela vägen.
Men hur ska vi hinna, undrar vi redan
stressade och jäktade vuxna som har barn eller möter barnen i vårt arbete. Jag tror att vi
nog hittar tid för det vi vill ha tid för. Jag tror
också att den tid vi investerar betalar sig flerfaldigt tillbaka i framtiden, eftersom det tar
mycket längre tid att reparera en skada än att
förebygga den. Och jag tror på att lyfta fram
det positiva hos alla barn. Men jag tror också att berömmet ska vara äkta, inte ett spel
för galleriet.
Läs hela blogginlägget på Hemochskola.fi.

På väg till Vasa?
Förmånlig övernattning • EC Hostel
• enkel- och dubbelrum, gemensamt kök
• också för större grupper
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Efter ett tag börjar barnen förväntansfullt
fråga om jag läst på Wilma hur bra hen jobbat. Nej, svarar jag, det har inte kommit någon Wilma-anteckning i dag. Snopet tittar
barnet ner och säger att det inte är någon idé
att försöka om det inte syns på Wilma. Varningsklockorna inom mig börjar ringa. Hade Wilma blivit deras mätare för vad som är
bra eller dåligt och vad det lönar sig att göra
och vad undvika? Vad gör vi med barnens inre motivation och viljan är lära sig om de yttre belöningarna är det de strävar efter?
I dagens samhälle där vi alla ständigt står
under luppen och blir kritiserade och värderade är det viktigt att lyfta fram det goda.
Men Ross W. Greene pekar på skuggsidan
med allt beröm. Han menar att de som redan klarar sig bra tenderar att få mycket beröm, medan de som inte gör det blir utan.
Därmed växer skillnaden mellan ”de lyckade” och ”de misslyckade”. Samtidigt vill han
flytta fokus från beteendet till de bakomliggande orsakerna till ett visst beteende. Orsaken till icke-önskvärt beteende i skolan
hänger ihop med att barnet inte kan uppfylla de förväntningar som vi vuxna har på
barnet. Vissa förväntningar på lärandet står
skrivna i läroplanen, men vi har också många
förväntningar utöver lärandemålen. Att bar-
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■■”Stickers solve no problems and teach no
skills.” Det sade barnpsykologen doktor Ross
W. Greene inför en fullsatt publik i Helsingfors i november. Det fick mig att tänka på
diskussioner jag haft med mina barn. Inte
om klistermärken utan om Wilma-anteckningar. En tid fick endast ena av barnet beröm på Wilma medan det andra inte fick något alls. ”Varför får jag aldrig höra att jag gör
något bra?”. Jag insåg snart att det här berodde på skillnader mellan hur lärarna använde
Wilma. Så småningom började lärarna fokusera på att ge beröm och lyfta fram styrkorna
för båda barnen. Just det som förespråkas inom den positiva psykologin.
Som förälder blev jag ju glad över berömmet. Ända tills jag frågade barnen vad
de gjort som föranledde berömmet. Ingen
aning, var svaret. Jag upprepade frågan vid
ett antal tillfällen och fick alltid samma svar.
Då började jag fundera om systemet verkligen fungerar som det ska. Det är ju inte jag
som behöver veta att de kämpat bra eller varit aktiva i skolan. Jag köper inte heller argumentet om att allt ska dokumenteras med
tanke på bedömningen, för allt dokumenteras ändå inte. Men om barnen inte själva vet
vad de gjort bra så har väl berömmet ingen
betydelse?
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• mötes-, konferens- och festutrymmen

sibbogymnasium@sipoo.fi
www.facebook.com/sibbogymnasium
www.instagram.com/sibbogymnasium/


Trivsel, Tradition, Trygghet och Tillförsikt

WALL OF FAME!

KIMITOÖNS
GYMNASIUM

Fyra enkla
enkla ord,
ord, som
Fyra
som beskriver
beskriver
Svenska
samskolan iiTammerfors
Tammerfors
Svenska samskolan

Välkommen!
Välkommen!

1895-2020
1895-2007

Svenska
samskolan ii Tammerfors
Tammerfors
Svenska samskolan
Koulukatu
14
Skolgatan 14
33200 TAMMERFORS
33200
TAMMERFORS
Tfn: 03-212
03-212
379
3794 www.samskolan.fi
Tfn:
050 4327189

KARRIÄR VIA

VÅRA TIDIGARE STUDERANDE BERÄTTAR

Se länk

Wall of Fame

Bästa koulu
finns i Oulu

GEA 18 . 2 . -10. 3 . 2020

SVE N S K A PR IVAT S KO L AN I U LE ÅBO RG

erbjuder högklassig undervisning i en
unik, familjär och trygg skolmiljö mitt
i Uleåborg. Några andra förmåner:
 Gratis boende och
resor till hemorten för
studerande från annat ort
 Brett samarbete – Gnet,
TekNatur, andra gymnasier,
Idrottsakademin
 Internationella projekt

 Stor del av kurslitteraturen
kan lånas – stor
inbesparing
 Studerandenas möjligheter
att påverka och delta
 Flexibilitet, små
undervisningsgrupper

Vänligen ta kontakt med oss för mer
information eller kom gärna på besök!

Studiehandledare Eva Åström
 040 820 6016
 eva.astrom@eduouka.fi

Tf. rektor Johanna Peteri
 044 260 4364

 johanna.peteri@eduouka.fi

Matservering • EC Café

• grupper enligt överenskommelse

Evangeliska folkhögskolan, Vasa

info@efo.fi, +358 050 523 8104, www.efo.fi

 svenskaprivatskolan |  spsuelevkar
WWW. S PSU. FI
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Läsambassadörerna tipsar

Svenskfinlands två läsambassadörer, författaren
och skådespelaren Henrika Andersson och
modersmålsläraren och författaren Amanda AudasKass besöker daghem och skolor och träffar barn,
personal, och föräldrar för att inspirera till läsning.
Här bjuder de på boktips för olika åldrar.

Bilderböcker

Alla räknas av Kristin Ros
kifte, översatt av Johan
na Thydell, Natur & Kultur, 2019.
■■Alla räknas är en genialisk
bilderbok. Det som ser ut att
vara en enkel räknebok överraskar läsaren och visar sig
vara mycket mer än så. Stora existentiella frågor blandas
med mindre och mera vardagsnära. Du upptäcker något nytt och någon ny varje gång du läser boken och
sakta men säkert får du en
bild av hur allt och alla hänger ihop.
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Kapitelböcker

Gropen av Emma AdBåge,
rabén&sjögren, 2018.
■■Gropen är en bilderbok
om barn som vill mer än
de vuxna vill att de ska vilja. Det är befriande, det är
roligt och smart. Det är en
fräsch känga till alla som vill
kontrollera det som inte kan
kontrolleras. Det är anarki i
sin charmigaste form.

Sagan om ljusbäraren av Yl
va Hällen, Bonnier Carlsen,
2016.
■■Sagan om ljusbäraren är
den första delen i det fantastiska Ylvania-äventyret. Fyra utvalda barn ska besegra
ondskan i det magiska landet Ylvania. Den onda Master och hans armé har börjat sprida sitt gift i riket, ett
gift som får människor att
glömma vilka de är och bli
demoner. Kommer barnen
att lyckas rädda Ylvania från
ondskan?
Perfekt som högläsningsbok för yngre skolbarn, lite vanare läsare (tio år och
uppåt) kan absolut läsa boken själva.

Högläsningsböcker

Matilda av Roald Dahl
och Quentin Blake, översättning Meta Ottosson,
rabén&sjögren, 2016.

Nalle Puhs hörna av A. A.
Milne med illustrationer
av E.H. Shepard, nyutgåva
Bonnier Carlsen, 2016.

■■En älskad klassiker om
den lilla bokslukaren Matilda som har oförstående, elaka föräldrar och en helt vidrig rektor. När Matilda märker att hon har magiska krafter bestämmer hon sig för att
ställa saker och ting till rätta.
Läsambassadör Amanda föll
för den här boken som barn
och nu har hennes barn fallit
före exakt samma bok.

■■En kapitelbok och klassiker som gör dig både glad
och klok.

Ungdomsböcker

Mördarens apa av Jakob
Wegelius, Bonnier Carlsen,
2015.
■■Mördarens apa – äventyr
och spänning som börjar i
Lissabons ruffiga hamnkvarter och för oss ända till Indien. Boken bjuder på mysterium och mörka hemligheter, lojalitet och oväntade vändningar. Passar för alla
åldrar.

Slutet av Mats Strandberg,
rabén & Sjögren, 2018.

Kunskapens frukt, av Liv
Strömqvist, Galago, 2014.

■■Den hisnande välskrivna
dystopin Slutet passar såväl
ungdomar som vuxna. Mats
Strandberg berör och skakar
om. Berättelsen bjuder oss in
i en värld som endast har fyra
månader kvar innan jorden
utplånas. De allra viktigaste frågorna ställs på sin spets.
Vad lever vi för? Vem lever vi
för? Och vad vill Simon och
de andra göra under sina sista veckor på jorden? En gastkramande realistiskt beskriven berättelse du aldrig kommer att glömma.

■■En helt annan form av historia som snarare blickar
bakåt - som både roar, provocerar och är ack så underhållande: Liv Strömqvist Kunskapens Frukt är intelligent
humor i serieformat, fräckt
och folkbildande. (Liv har
flera fina seriealbum, detta är
läsambassadör Henrikas favorit)

recept
Foto: Karin Lindroos

KUNSKAP

Unika specialiseringskurser
Fördjupa dig i det
du är mest intresserad av

Resor, läger och
möjlighet till utbyte!

KREATIVITET
Anta nya utmaningar
och överträffa dig själv!

Studentexamen

MÅNGSIDIGHET
Gymnasiediplom i
bildkonst, drama,
musik, dans

SJÄLVKÄNSLA

Sök via GEA 18.2-10.3.2020

www.steiner.fi

Bärsmoothie med kli

Grön smoothie

(2 portioner)
3 dl inhemska bär (vinbär, blåbär eller hallon)
2 dl naturell yoghurt
2 msk rågkli
1
banan
honung (kan uteslutas)

(2 portioner)
4 dl
spenat eller grönkålsblad
1
äpple
1
banan
2 dl
äppeljuice

1. Mixa alla ingredienser med en stavmixer.
2. Strö över extra kli.

1. Skölj spenat eller grönkål. Skala och skär äpple och banan i bitar.
2. Blanda alla ingredienser i en skål och mixa.

IB World School
Recept: Ungmartha

God stämning
Engagerade lärare
Internationell verksamhet
Mångsidigt kursutbud
Möjlighet till specialisering
infoeg@raseborg.fi
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intervju

”Givande att vara med i förbundets styrelse”
Fakta

Ett verkligt stimulerande och
lärorikt uppdrag! Det säger
Johanna Häggblom och Katja
Långvik om sin tid i styrelsen
för Förbundet Hem och
Skola. Som föräldrar till elever
i grundskolan har de kunnat
finslipa förbundets arbete
med aktuella synpunkter från
dagens skolvärld.

Styrelsen för Förbundet Hem och Skola, som har tolv medlemmar och
en ordförande, har fem till sex
möten per år.
Medlemmarna representerar både
olika regioner i landet och olika
utbildningsstadier.
De lokala Hem och Skola-föreningarna kan nominera egna kandidater till styrelsen och medlemmarna
väljs vid årsmötet.
De väljs för två år i taget och får
enligt stadgarna sitta högst två perioder i sträck.

Helena Forsgård, Text och foto

Årets årsmöte hålls den 18 april i
Åbo. I tur att avgå i år är Johanna
Häggblom från Åland, Katja Långvik
från Västra Nyland och Katinka von
Kraemer från Östra Nyland.

Johanna Häggblom på Åland har tre barn i
grundskolan – för närvarande går de i femman, åttan och nian. Hon har varit engagerad
i flera Hem och skola-föreningar i snart tio år.
– Jag brinner för förebyggande arbete för
barn och unga och har med glädje engagerat
mig i föreningar som arbetar med sådana frågor, säger hon.
Trots det var hon aningen tveksam till att
låta sig nomineras som medlem till förbundsstyrelsen.
– Min tvekan handlade enbart om tiden
som går åt till att resa mellan Åland och Helsingfors. Skulle uppdraget gå att kombinera
med jobb och familj?
Med facit i hand vet hon att det fungerat
bra även om det krävt ett visst pusslande med
jobb och familj.
– Att tacka ja till uppdraget var ett av mina
bästa beslut och jag är glad och tacksam över
att jag vågade ta möjligheten.
Katja Långvik som också har tre barn i
grundskolan – i tvåan, femman och sjuan –
bor i Karis och har representerat Västra Nyland
i förbundsstyrelsen. Hon åtog sig två Hem och
Skola-uppdrag på en gång – dels i förbundsstyrelsen, dels i den lokala föreningen vid Katarinaskolan.

– Det har också varit otroligt värdefullt att
träffa representanter från hela Svenskfinland
och att få ta del av samarbeten med andra aktörer, inte enbart inom landet utan även på ett
nordiskt plan.
Vill utvecklas

Gärna fortsatt

Både Långvik och Häggblom har suttit två perioder i styrelsen och avgår därför – helt i enlighet med förbundets stadgar – vid mötet i april.
Johanna Häggblom avgår med en viss sorg
i hjärtat.
– Jag hade gärna fortsatt om det varit möjligt. Styrelseuppdraget har varit en mycket positiv upplevelse. Förbundet gör ett otroligt bra
och viktigt jobb och de anställda är proffsiga och ödmjuka. För mig har det varit viktigt
att påminna om att Åland tack vare självstyrelsen har en egen grundskolelag, som på vissa punkter skiljer sig från den finländska lagen, säger hon.
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Johanna Häggblom har gått i mål med sitt styrelseuppdrag. Som ålänning får man räkna med
att det går åt en del restid till mötena i Helsingfors och man får vara beredd att pussla en del
för att få det att klaffa med jobb och familj.

Katja Långvik, som är en van föreningsmänniska, säger att uppdraget i förbundsstyrelsen
varit ett av de mest givande av alla hon haft.
– Förbundet har en vilja att ständigt utvecklas. Nya initiativ tas hela tiden och de anställda
är engagerade och kunniga. Jag har inte känt
något behov av att lansera egna idéer eller att
sparka igång något nytt. I stället har jag kunnat koncentrera mig på innehållet i de kampanjer och övriga insatser som personalen planerat. Min roll har varit att bidra med aktuella
åsikter och synpunkter från dagens skolvärld
som jag som förälder har god inblick i, säger
hon och tillägger:
– Det kommer nya föräldrar hela tiden och
de kan ha nya frågor och nya perspektiv på
samarbetet mellan hem och skola.
Kommunikationen fungerar också åt andra
hållet – att man som förbundsstyrelsemedlem
informerar de lokala Hem och Skola-förening
arna om aktuellt material som förbundet tillhandahåller.
För både Johanna och Katja har det varit
viktigt att vara delaktiga i deras barns skolvardag. Vad kan föräldrar bidra med? Hur kan
man stödja sina barn i skolarbetet? Vilka förväntningar har skolan på föräldrarnas roll?
– Det ökar gemenskapen och tryggheten
om vi föräldrar som har barn i samma årskurser känner varandra, säger Johanna Häggblom.
Hem & skola • 1/2020 •
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Fem frågor
Skräbböle Hem och Skola-förening i Pargas vill gärna göra eleverna delaktiga. Föreningen
har också trätt in för att få slut på en ond cirkel av lussmitta – och lyckats.
Malin Wikström, text • Kajsa Laurén, Foto

Föreningen bidrar med lusschampo
Skräbböle skola ligger tre kilometer utanför
Pargas centrum, och har drygt 90 elever i klasserna 1 till 6. Hem och Skola-föreningen leds
för fjärde året i rad av Michaela Lindström.
– Vi satsar mycket på klubbverksamhet. Vi
har till exempel startat pysselklubbar som har
blivit väldigt populära och vi har samarbetat
med frivilliga brandkåren och ordnat en första hjälpen-kurs, där barnen har lärt sig grundläggande saker som att ringa 112 och släcka
en eld.
Under ett år då en ihärdig lussmitta inte gick
att få stopp på, tog föreningen initiativet att
bekosta lusschampo.
– Det är meningen för dem som kanske inte
annars har råd att köpa lusschampo, som är en
stor kostnad för en familj med flera barn. Jag
satte upp ett konto på apoteket och där kunde man i november och december månad köpa lusschampo anonymt på föreningens bekostnad, om man sade att man är från Skräbböle Hem och Skola-förening. Det hjälpte, flera använde möjligheten och de återkommande
lössen försvann.

TRO DET ELLER INTE
– du behövs!

Bli barnledare eller ledare för
ungdomar och gemenskaper?

Avlägg grundexamen i pedagogisk
verksamhet och handledning
i Nykarleby och Helsingfors.
Den gemensamma ansökan
inleds 18.2.2020 på studieinfo.fi
Alla våra utbildningar finns på
seurakuntaopisto.fi/kredu

Förråd till multiarenan

En storsatsning i byn Skräbböle har varit bygget av en multiarena, som bland annat har
konstgräs, basketkorgar och fotbollsmål.
– Skolan har ingen gymnastiksal, och multiarenan har därför varit mycket använd. Den
är också populär utanför skoltid och vår förening har varit med och byggt ett förråd bredvid arenan.
Skräbböle skola består i dagsläget av två skolor som slagits ihop, och det har utmynnat i ett
nytt evenemang.
– Tidigare hade Skräbböle skola en trekamp,
men efter att skolan slogs ihop med Vånö skola ordnar vi i dag en mångkamp. Där finns inte
bara de traditionella grenarna, utan också stövelkastning och liknande. Det är ett trevligt
evenemang och föräldrar och barn får umgås.
Föreningen har också involverat elevkåren
då man planerat skolans t-skjortor inför Stafettkarnevalen.
– Vi har försökt involvera eleverna och frågar vad de vill att föreningen ska hjälpa till
med.
Föreningen har också tagit initiativ till två
diskussionskvällar om barns digitala spelande.
– Vi funderade bland annat på gemensamma spelregler och har uppmärksammat föräld-

32 • hem & skola •1/2020

– Vi har försökt involvera eleverna och frågar vad de vill att föreningen ska hjälpa till med,
säger Michaela Lindström, ordförande för Skräbböle Hem och Skola-förening.

rarna på vad barnen har tillgång till på nätet.
Varje år vid jul och våravslutningen bjuder
föreningen skolans personal på kaffe med tårta.
– Vi tackar personalen på föräldrarnas vägnar, det har varit uppskattat.
Föreningens styrelse består av driftiga personer och alla har en uttalad uppgift. Det som
ordförande Michaela Lindström saknar är talkoanda från föräldrahåll.
– Jag önskar att föräldrarna ställde upp i lite högre grad, till exempel som klassförälder.
Den egna fritiden värderas högt, men alla har

mycket att göra och bråttom nuförtiden, också de som är aktiva.
Hon önskar också att flera skulle betala
medlemsavgiften.
– Vi har funderat på vad vi kunde göra för
att få in mer pengar via den.
Michaela Lindström är med i styrelsen och
verksamheten för att hon tycker att det hör till.
– Om jag har ett barn i skolan vill jag vara
delaktig och göra något och inte bara stå och
se på. Det är roligt och man lär känna andra
föräldrar, man får också vara med och påverka och hjälpa till.

Utbildning i världsklass
- sök till oss!
Alla våra utbildningar finns på
www.yrkesakademin.fi
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Aktuellt från förbundet
Projektet Varje förälder fortsätter
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Gemensam ansökan

18.2‒10.3.2020
Ett yrke + smidiga övergångar eller studentexamen
Mångsidiga yrkesstudier + en idrottskarriär
Samarbete med högskolor och arbetslivet

■■Nu går projektet Varje förälder snart in på sitt tredje
verksamhetsår. Vi samarbetar
med daghem, skolor och föräldraföreningar i svenska Österbotten.
Tillsammans med några skolor och daghem utvecklar vi en modell
för att stärka samarbetet med föräldrar genom att tillsammans jobba för en enhetlig linje gällande föräldrasamverkan. Modellen består
av föreläsningar och workshoppar, som inspirerar skolans personal att
utvecklas i föräldrasamverkan och bidrar till en familjevänlig skola.
Arbetet kommer att resultera i en handlingsplan för föräldrasamverkan för skolan och daghemmet.
Inom projektet har vi bland annat ordnat olika typer av föräldrastödsgrupper. Föräldrar med annan kultur- eller språkbakgrund träffas och diskuterar skola och lärande för att få en större insikt i den
finländska. I Vörå har föräldraföreningar ordnat kurs i positiv psykologi för föräldrarna.
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Nu söker vi fler föreningar som vill testa något nytt!

EN SKOLA – MÅNGA MÖJLIGHETER
www.prakticum.fi

Norrvalla och Solvalla ordnar

Lägerskolor
& Lärardagar

■■Vi söker föreningar i Österbotten som vill göra en extra insats för
”män och läsning”. Innehåll och administration tar vi hand om och
föreningen skulle rekrytera deltagare! Spännande, inte sant?
Hör av er om ni vill vara med, eller om ni har frågor, till oss på Vasakansliet!
Linda Björkgård Projektplanerare linda@hemochskola.fi
Petra Högnäs Projektledare petra@hemochskola.fi

Norrvalla erbjuder

Micaela
Romantschuk
verksamhetsledare

maarit
westerén
kommunikatör

malin
wikström
redaktör

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

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.

anders
Adlercreutz
ordförande

Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.

Gnurf

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:
Jimmy Lindfors 040 166 2385,
Karoliina Laaksoharju 050 490 8818,
solvalla@folkhalsan.fi.

www.folkhalsan.fi/idrott
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Äntligen sommarlov!
Knyt nya vänskapsband och få fina upplevelser på våra trygga och förmånliga läger

Dagläger i Helsingfors

Tjejvillans läger i Helsingfors

för 7-10-åringar

för 9-12-åringar
1–5.6 Kreativt dagläger

Botby eftis

1–5.6 Dagläger Botby 1
8–12.6 Dagläger Botby 2
15–18.6 Dagläger Botby 3
Cygnaeus eftis

1–5.6 Dagläger Cygnaeus 1
8–12.6 Dagläger Cygnaeus 2
15–18.6 Dagläger Cygnaeus 3
Gillebo eftis

1–5.6 Dagläger Gillebo 1
8–12.6 Dagläger Gillebo 2
15–18.6 Dagläger Gillebo 3

Övernattningsläger på Högsand,
Hangö
1–5.6 Actionläger för 9-12-åringar
8–12.6 Sun & Fun för 11-14-åringar
Vi ordnar också läger för barn med
specialbehov

Anmälning och info:
www.bvif.fi/sommar

