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Hem och Skola-dagen 10 år!
Den riksomfattande Hem och Skola-dagen firas årligen den sista fredagen i
september. I år firas dagen för tionde gången. Datumet är 25.9.2020. Skolorna
kan ändå ordna dagen på ett datum och klockslag som passar dem bäst. Det
viktigaste är att mötas och ordna gemensamma aktiviteter för hela
skolgemenskapen!

Personlig inbjudan till föräldrar
Vilka ärenden vill ni föra framåt i er skola just nu? Vad skulle förstärka en gemenskapsinriktad kultur i
skolan och stödja barnens och de ungas lärande? Borde Hem och Skola-dagen handla om
välbefinnande, kompisfärdigheter, skolvardagen eller lokalerna, eller om säkerhetsfärdigheter och
miljö?
Planera intressant program och skicka en personlig inbjudan av rektorn, elevens lärare eller barnet till
hemmen i god tid före evenemanget. Särskilt i högstadieskolor rekommenderas att inbjudan skickas av
klassföreståndaren, gruppens handledare eller klassläraren, som föräldrarna är bekanta med. Värva
också skolans föräldrateam och elevkår i god tid med i planeringen av Hem och Skola-dagen. Genom
samarbetet deltar allt fler i arrangemangen för ett lyckat evenemang!

Anmäl din skola med i god tid på förhand – du får ett avgiftsfritt produktpaket
Som bilaga till detta brev får du en kortlek med färdiga idéer! Lägg fram kortleken på ett synligt ställe i
lärarrummet, eftersom ni kan använda materialet i skolvardagen året om.
Fler idéer och färdigt material för Hem och Skola-dagen hittar du på adressen hemochskola.fi/dagen
På webbplatsen kan du bl.a. ladda ned bilder med färdiga inbjudningskort på 10 olika språk.
Skolor som anmäler sig senast 23.8.2020 har möjlighet att beställa ett avgiftsfritt paket med produkter
som stödjer arrangemangen för Hem och Skola-dagen. Produktpaketet innehåller kaffemuggar,
servetter, affischer och ballonger med vilka ni skapar en fräsch och uppiggande stämning på ert
evenemang.
Vi kan tillsammans dela det senaste om Hem och Skola-dagen i de sociala medierna med hashtaggarna
#hemochskoladagen och #kodinjakoulunpäivä.

En länk till anmälningsblanketten finns på adressen hemochskola.fi/dagen
Trevlig Hem och Skola-dag 2020
Dagen planeras och genomförs i samarbete av Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns
Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisningsoch bildningsväsendet OPSIA, Finlands kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i
Finland och Suomen Vanhempainliitto.
Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus
avkastning.

