
HEM OCH 
SKOLA-
DAGEN

IDÉER 
FÖR



Hem och Skola-dagen 

är ett nationellt evenemang 

som årligen firas den sista 

fredagen i september. Det går 

bra att välja en annan tid-

punkt som bättre passar in 

i skolans schema.

I många skolor har Hem 

och Skola-dagen blivit en 

tradition som finns inskriven 

i skolans arbetsplan. 

KOM 
MED!



Hem och Skola-dagen är ett 

sätt att synliggöra läroplanens 

målsättningar om samarbetet 

med hemmen.

Dagen ger föräldrar möjlighet 

att bekanta sig med skolvar-

dagen. Att aktivt bjuda in för-

äldrar förstärker föräldrarnas 

positiva syn på skolan och 

undervisningen.

Evenemanget stöder vi-

andan och ökar elevens, 

klassens och hela skolsam-

fundets välmående och 

trygghet.

VARFÖR?



”Hem och Skola-
dagen bidrar till ett 

positivt förhållnings-
sätt till skolan och 
skapar ett positivt 

möte mellan 
hemmet och 

skolan”.

REKTOR



REKTORNS 
MORGONKAFFE 
OCH KVÄLLSTE



• Bjud in föräldrarna på mor- 

 gonkaffe för att samtala om  

 vardagen i skolan.

• Bjud in elever och föräldrar 

 på morgongröt.

•  Inbjud föräldrarna till en 

 lekfull ”Kvarsittning med rek- 

 torn”. Under den kan man  

 diskutera frågor kring barns  

 och ungdomars välmående.  

 Kanske eleverna kunde 

 uppträda med program?

REKTORNS 
MORGON-
KAFFE OCH 
KVÄLLSTE



VÄL-
BEFINNANDE



•	 Vi	talar	om	mat,	lagar	mat	och	

	 äter	tillsammans.	Vi	bekantar	

 oss med nya smaker från   andra håll  

 i världen.  

•	 Vi	sammanställer	tillsammans		 	 	 	

 ett ABC för välbefinnande/

 en trivselplan för vår skola. 

•	 Vi	ordnar	en	mässa	eller		 	 	 	

 frågesport om sunda 

 levnadsvanor.

•	 Vi	gör	en	video/bilderbok	

 som skapar trevlig 

 stämning i vår skola.

VÄL-
BEFINNANDE



MILJÖ 
OCH NATUR



 
 

 
MILJÖ 

OCH NATUR

•	 Vi	ordnar	gårdstalko:	vi	städar,		

 fixar och bygger tillsammans

•	 Vi	planterar	blommor,	buskar		

 och träd på skolans gård och  

 pratar om naturen.

•	 Vi	klättrar	upp	på	ett	berg,		

 ordnar en fisketävling, går i 

 skogen för att plocka bär 

 eller gör en utfärd till ett 

 vindskydd.

•	 Vi	ordnar	en	klimatpanel	

 och en temakväll för 

 hållbar utveckling.



KULTUR 
OCH KONST



•		 En	utfärd	med	temat	hem-	

 bygdskunskap.

•		 Vi	skapar	tillsammans	konst		

 på skolgården.

•		 Vi	ordnar	en	konsert,	

 konstutställning, teater- 

 eller danskväll.

•		 Vi	inbjuder	äldre	från	orten		

 och ber dem berätta om 

 livet förr, om både skolan  

 och hobbyn.

•		 Vi	ordnar	ett	mångkultu-

 rellt, tillgängligt pyssel- 

 eller hantverksevenemang.

KULTUR 
OCH KONST



MOTION 
OCH IDROTT



MOTION 
OCH IDROTT

•	 Vi	ordnar	en	match	mellan		

 föräldrar och lärare, och  

 eleverna fungerar som dom-

 are och funktionärer.

•	 Vi	bjuder	in	lokala	motions-		

 och idrottsklubbar till skolan  

 för att presentera olika grenar.

•	 Vi	ordnar	talko	för	att	under-	

 hålla och reparera sport-

 utrustning. 

•	 Vi	bygger	en	äventyrsbana	

 för hela familjen på 

 skolans gård.



TRAFIK



TRAFIK

•	 Vi	ordnar	en	mopedverkstad		 	

 och en frågesport om 

 trafikreglerna. 

•	 Vi	kör	cykelkörkortet	samt		 	

 underhåller och kontrollerar   

 cyklarna.

•	 Vi	bjuder	in	en	trafiksäker-

 hetsexpert till skolan.

•	 Vi	undersöker	tillsammans	

 skolmiljön och farliga ställen 

 i trafiken.   



MEDIE-
FOSTRAN



•	 Vi	ordnar	en	video-workshop		

 kring ett viktigt tema.

•		 Vi	gör	upp	gemensamma	

 regler för sociala medier.

•		 Vi	ordnar	en	dag	då	vi	

 hjälper äldre personer 

 med IT-frågor.

•		 Vi	ordnar	en	spelkväll	

 eller en bokcirkel.

   

MEDIE-
FOSTRAN



SKOL-
VARDAGEN



•	 Vi	orienterar	i		skolhuset	och		 	

 på dess gård för att lära 

 känna dem.

•	 Vi	utvecklar	rastaktiviteterna		 	

 tillsammans. 

•	 Vi	utarbetar	gemensamma		 	

 spelregler för kommuni-

 kationen mellan hemmet 

 och skolan. 

•	 Vi	inbjuder	föräldrar	till	

 klassrummet eller ger dem 

 möjlighet att hålla en 

 distansarbetsdag i 

 skolans utrymmen.

SKOL-
VARDGEN



FRITIDS-
AKTIVITETER



•	 Vi	ordnar	en	mässa	för	

 fritidsaktiviteter tillsammans   

 med aktörer i området.

•	 Vi	lyssnar	på	elever	och	för-	 	

 äldrar som håller föredrag   

 om olika fritidsaktiviteter.

•	 Vi	ordnar	tillsammans	en		 	

 foto- eller konstutställning   

 som handlar om fritids-

 aktiviteter.

•	 Vi	presenterar	skolans	

 klubbverksamhet eller 

 samlar in nya idéer om 

 klubbverksamhet.

 

FRITIDS-
AKTIVITETER



SÄKERHET



•	 Vi	övar	på	första	hjälpen.

•		 Vi	uppdaterar	skolans	

 ordningsregler och bekantar 

 oss med skolans säker hets- 

 plan.

•		 Vi	inbjuder	föräldrarna	att		

 delta i en räddningsövning  

 på skolan.

•		 Vi	samarbetar	med	polisen		

 och räddningsväsendet.

SÄKERHET



PLANERING 
OCH GENOM-

FÖRANDE



PLAN-
ERING

GENOM-
FÖRANDE

•	 Bjud	in	föräldraföreningen		

 och elevkåren att medverka 

 i planeringen av dagen.

•	 Samarbeta	med	kommunen		

 och aktörer i området.

•	 Utnyttja	tipsen	och	

 materialet på adressen 

 www.hemochskola.fi/dagen 

 



MUNI-
KATIONKOM



KOMMUNI-
KATION

•	 Skicka	inbjudan	till	hemmen	

 i god tid på förhand.

• Låt eleverna skapa attraktiva  

 inbjudningskort.

• Berätta om dagen också 

 för de lokala medierna.

• Dela nyheter och foton 

 om evenemanget i de 

 sociala medierna 

 #hemochskoladagen

•	 Samla	in	respons,	tacka	

 de medverkande och 

 gästerna.

 



Vi medverkar i Hem och 
Skola-dagen:

Utbildningsstyrelsen 
Undervisningssektorns 
Fackorganisation OAJ

 Finlands rektorer
Finlands	Svenska	
Lärarförbund	FSL

 Finlands Kommunförbund
	Specialister	för	undervisnings-	
och	bildningsväsendet	OPSIA

Bildningsarbetsgivarna
Finlands Föräldraförbund

 Förbundet Hem och 
Skola	i	Finland	

GLAD HEM 
OCH SKOLA-

DAG!



www.hemochskola.fi/dagen

facebook.com/kodinjakoulunpaiva

instagram.com/kodinjakoulunpaiva

#hemochskoladagen


