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Krisen visar skolans och lärarnas styrka
■■I skrivande stund är det mitten av april och så gott som alla finländska skolelever har fått vänja sig vid specialarrangemang kring skolgången. Jag hoppas innerligt att allt har gått
bra för er.
Hemma hos oss är vi plötsligt en storfamilj igen. Vår äldsta son som är 22 har också han tillfälligt funnit det bäst att söka sig till oss i Kyrkslätt i stället för att försmäkta i sin lilla studentlya. Så det är många barn – fem stycken – kring matbordet till vardags.
Så även om det övriga sociala livet har tvärstannat är det
plötsligt mer liv i luckan där hemma. På ett trevligt sätt.
När vardagen rubbas förändras mycket. Man tvingas justera
sina vanor men också lära sig nytt. Styrkan i den skola vi har
är – som jag ser det – att den ger möjlighet för både lärare och
elever att ta ut svängarna. Att vi går över ämnesgränser, att
vi improviserar. Att vi inte fastnar i ett träsk av punkter som
skall checkas av, utan att vi ser ett mål lite längre fram, ett mål
som man kan nå på många sätt.
■■I den här situationen visar den finländska skolan och vår lärarkår sin styrka. Man behöver inte sitta i ett klassrum utan
kan lära sig hemma. Man behöver inte kolla och mäta allting
utan kan ge eleverna frihet och ansvar att själva bestämma hur
de lär sig.
Det har varit roligt att se hur otroligt innovativa lärarna är i
sin distansundervisning. Man kan undervisa barnen på så olika sätt. Det har också varit fint att se hur motiverade och kapabla barnen är att ta ansvar för sitt eget lärande – redan i de
lägre klasserna.
Den nya läroplanens fenomenbaserade struktur kommer
plötsligt till sin rätt i den situation vi befinner oss. Gränserna
mellan ämnen suddas ut nästan av sig själva.
Och visst finns det mycket man kan vara glad för. Jag får
själv hela tiden höra hur våra lärare hittar på nya sätt att engagera barnen på distans och få dem att också tillämpa det de lär
sig i praktiken – eller att via praktiken ta till sig något nytt.
Jag har fått höra många roliga berättelser om nya sätt att
närma sig lärandet. I Utajärvi skulle man städa sitt rum i takt
med något musikstycke och sedan berätta om artisten och
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stycket man valde. Hemma hos oss vaknade jag av ett glatt
slammer i köket, vår nästyngsta son tvättade spisen och ugnen, i huslig ekonomi på distans. Det kan tilläggas, att man
skulle ta ett fotografi före och efter. ”Förefotografiet” tog han
först efter lite städning för att inte behöva skämmas. I Kottby har barnen gått omkring och tagit bilder av arkitekturen
och analyserat den. I många skolor har man passat på och satt
elevernas cyklar i vårskick – på distans, förstås.
■■Men skolan är också trygghet. Och när skolan inte finns i
vardagen annat än via de uppgifter man skall göra, när kompisarna inte finns nära, kan många barn uppleva att vardagen
är otrygg. Och för många kan hemmet vara det. Hem och
Skola har under vårens lopp påmint om vikten av att skolan
är i kontinuerlig kontakt med barnen. Vissa
familjer behöver mera stöd än andra.
Och vi föräldrar skall också vara barmhärtiga mot oss själva. Få av oss är lärare.
Och fast man är lärare är man sällan sitt
eget barns bästa lärare.
När ni läser detta kan det hända att
krisen är på väg att gå över. Det kan
också hända att den fortgår ett
bra tag till. Barnen sitter antagligen fortfarande hemma. Ni har kanske själva
berörts av sjukdomen,
och då hoppas jag innerligt att det har gått bra.
Och även i utmanande tider finns det vitsippor i dungen, smultron i sluttningen bakom huset och mycket
att glädja sig över.

Anders Adlercreutz
ordförande för Hem och Skola

■■Vem skulle ha kunnat tro att vi en
dag inte skulle få gå till skolan, och
helst inte till jobbet eller dagis heller,
om man bara kan undvika det? Det
kunde inte vi tro då vi började planera den här tidningen, som på grund
av situationen inte trycks och blir en
papperstidning, utan istället en pdftidning som så många som möjligt
förhoppningsvis delar till dem som
berörs.
Vi har valt att inte göra om hela tidningen och fokusera på undantagstillståndet. Den rapporteringen sköter nyhetsmedierna väldigt
bra. Vi bjuder på några tips som kan
komma väl till pass i det här läget,
men vi bjuder i första hand på artiklar om ämnen som inte handlar om
coronaviruset eller vad pandemin har
fört med sig.
Ibland är det skönt att vila från allt
det jobbiga, och när den här situationen väl är över kommer vi att återgå till någon form av normal vardag
igen. Den kanske inte ser likadan ut
som den vardag vi snabbt tvingades
lämna, men kanske vi i bästa fall lär
oss något om hur fantastiskt det är
att få gå i skola, att få leka med kompisar på dagis, att få ha ett jobb att gå
till och få pengar att leva av. Tills dess
får vi kämpa på, isolerade, men förhoppningsvis tillsammans i alla de
former som bara är möjliga.

Malin Wikström
redaktör
redaktor@hemochskola.fi
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En tonåring som sover tillräckligt klarar bättre av stress och påfrestningar
under dagen. För lite sömn försvårar inlärningen och ökar risken för
depression.
Text och foto: Pamela Friström
– Sömn är en naturlig och viktig del av
kroppens och hjärnans funktioner. Det är
mycket som kan gå snett när vi inte sover
tillräckligt, särskilt för unga som fortfarande
utvecklas, säger Juha Markkula.
Markkula är specialistläkare i psykiatri
vid det nygrundade nationella sömnoch andningscentret vid Åbo universitets
centralsjukhus.
– Sömnproblem hänger ihop med så
mycket, inte minst med psykiska problem,
att man länge trott att sömnrubbningar bara
är symptom på någon sjukdom, och att de
automatiskt försvinner när sjukdomen botas.
Det är först på senare år som man har börjat
förstå problemets vidd, att sömnsvårigheter
behöver vårdas parallellt med andra sjukdomar
för att man ska nå bästa möjliga resultat, säger
han.
Tonåringar ska sova mer än vuxna

Särskilt barn och ungdomar behöver sova
tillräckligt för att må bra och utvecklas
normalt.
– När vi sover producerar kroppen viktiga
hormoner som gör att vi mår bättre under
dagen. När vi sover bildas också tillväxthormon,
vilket är en av anledningarna till att barn och
tonåringar behöver sova mer än vuxna, säger
Markkula.
Det är också när vi sover som hjärnan
bearbetar dagens intryck och lagrar
information i minnet. När vi sover skapas
kopplingar mellan det som vi har lärt oss under
dagen och tidigare intryck och minnen.
– Sömnen är en förutsättning för
meningsskapande och inlärning.
Många känner säkert till att sömnen består
av cykler som upprepas flera gånger per
natt. En särskilt viktig fas är djupsömnen då
kroppen fysiskt återhämtar sig. När vi sover
som djupast går pulsen ner, vi andas långsamt
och regelbundet och kroppstemperaturen
sjunker.
– Studier har till exempel visat att effekten
av fysisk träning är sämre om man inte sover
tillräckligt. Under djup sömn återhämtar sig
kroppen och energiförråden fylls på, säger
Markkula.
En annan viktig fas är drömsömnen, eller
REM-sömnen. Det är den period då den
främre delen av hjärnan vilar och återhämtar
sig, och den är särskilt viktig för psykisk och
emotionell balans och hälsa.
– REM-sömnen infaller ofta senare under natten, och därför är det också viktigt
att sova tillräckligt länge. Om natten blir för
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Sömnproblem hänger
ihop med så mycket,
inte minst med psykiska problem, att
man länge trott att
sömnrubbningar bara
är symptom på någon
sjukdom, och att de
automatiskt försvinner
när sjukdomen botas.

Fakta

”

Ungdomar behöver sömn för att
kropp och hjärna ska utvecklas och fungera optimalt.
En tonåring som är pigg och fungerar väl i vardagen sover sannolikt tillräckligt.
Tonåringar behöver i regel något
mer sömn än vuxna.
I tonåren förskjuts dygnsrytmen
flera timmar framåt.

kort får vi inte tillräckligt med den viktiga
drömsömnen.
Men inte nog med det – sömn, eller bristen på sömn, har också flera långtgående konsekvenser.
– Personer som har sömnproblem i tonåren löper dubbelt så stor risk att drabbas av depression senare i livet. Sömnproblem har också
en korrelation med diabetes, högt blodtryck,
hjärtproblem, övervikt och till och med självmordsbenägenhet, säger Markkula.
De flesta människor lider av sömnlöshet under perioder av sitt liv. Det är inget att oroa
sig för, framhåller han. Om problemen fortgår, och det blir svårt att klara vardagen, då ska
man söka hjälp.
Dygnsrytmen förändras

Då ska man komma ihåg att dygnsrytmen förskjuts i tonåren på grund av hormonella förändringar. Dygnsrytmen blir senare i tolvårsåldern, och vrids tillbaka i 20-årsåldern.
– Att tonåringar vill lägga sig lite senare är
alltså helt normalt, säger Markkula.
Därtill kommer att det sociala livet på
internet pågår dygnet runt. I det avseendet
efterlyser Markkula ändå lite överseende gent
emot tonåringar.
– Det talas ofta om att telefonerna är orsaken
till alla problem, men det är kanske inte riktigt
sant. Det är förstås bra om ungdomarna
stänger av sina telefoner till natten, men det
är inte alltid realistiskt. Det är deras käraste
ägodel, och bråk om telefonen blir lätt onödigt
stora.
Markkula säger att det finns studier som
visar att det inte är någon större skillnad för
insomnandet om man läser från en skärm eller
en pappersbok på kvällen. Det som är viktigt
är att skapa rutiner, lugna sig, och framför allt
att föräldrarna visar exempel och själva lägger
undan sina telefoner till natten.
Hur många timmar ska tonåringar sova då?
Markkula vill inte ge något entydigt svar.
– Så många timmar som behövs för att de ska
orka. Behovet av sömn varierar väldigt mycket.
Någon sover 6 till 7 timmar, är glad och pigg,
har goda kompis- och familjerelationer och
orkar med skolan. Då räcker det. Andra
behöver mycket mer.
– I stället för att räkna timmar ska man
vara uppmärksam på hur trött ens tonåring
är. Om tonåringen ofta somnar i klassen,
ofta behöver vila på dagen och vardagen blir
svårhanterlig, då behöver man sova mera, säger
Juha Markkula.

”Jag borde verkligen få mera sömn, och minska mängden tid som jag är vid min dator”, skriver Ellen Knuuttila i sin sömndagbok.
Jesper Fagerholm och Anton Köhler har också fört bok över sina sömnvanor under en veckas tid.

sömndagbok
Tre tonåringar förde

Vi bad några tonåringar föra dagbok över sin sömn under en veckas
tid i mars. Ellen Knuuttila, Jesper Fagerholm och Anton Köhler går
alla i gymnasiet, och fick i uppgift att reflektera över sina sovvanor
– och andra vanor som kanske påverkar sömnen.

läs mer på nästa sida
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Ellen Knuuttila

Anton Köhler

Måndag 9.3

Måndag 9.3

Tittade på Netflix till klockan 22. Gick och
sova kort därefter. Mitt alarm ringde första
gången 5.50, men jag försov mig 10 minuter så jag hann inte äta frukost. Vakenhetsgrad 2*.

Gick i säng klockan 23.12. Vaknade klockan 7.15. Vakenhetsgrad 4.

Somnade 2.20 efter att ha varit på telefonen sedan 0.00. Vaknade 9.30 när väckarklockan ringde. Åt bröd till frukost. Vakenhetsgrad 3.
Gick och sova 1.15 efter att ha varit vid datorn. Vaknade 9.45 efter att ha snoozat väckarklockan tre gånger. Åt frukost och började
studera. Vakenhetsgrad 3.

Gick i säng klockan 22.57. Tog en längre tid
att somna, ett par timmar. Vaknade 8.30. vakenhetsgrad 3. Vi hade nästan slut på bröd
så jag köpte morgonmål på vägen till skolan.

Onsdag 11.3
Fredag 13.3

Gick i säng klockan 23.30, vaknade 7.10.
Vakenhetsgrad 3.

Spelade på datorn till ca 23.30, och gick och
sova ganska så direkt därefter. Vaknade 6.30
eftersom jag fick skjuts till skolan. Skoldagen slutade 16.15, och jag åkte direkt hem.
Spenderade det mesta av min kväll med att
vara med min hund. Vakenhetsgrad 3.

Reflektion

Var vaken längre, eftersom det var veckoslut. Kommer inte ihåg när jag gick och sova,
men jag vaknade runt 11-tiden. Var hela dagen hemma och gjorde skoluppgifter, medan jag talade med vänner. Vakenhetsgrad 3.

Torsdag 12.3

Onsdag 11.3.

Gick i säng klockan 22.45. Vaknade 7.13.
Kände mig sjuk så jag stannade hemma. Vakenhetsgrad 2.

Var inte på datorn på kvällen, och gick tidigare och sova. Skulle åka till ett buddhistcenter med min religionsgrupp, så jag måste vakna 5.30 för att hinna dit till 8. Vakenhetsgrad 1.

Söndag 15.3

Gick i säng klockan 23.05. Vaknade klockan 8.23. Vakenhetsgrad 4.

Lördag 14.3

Min sömnrytm och mängden av tid jag sover
har påverkats mycket under mitt första gymnasieår. När skolan började sov jag betydligt
sämre en tid innan jag kunde anpassa mig till
den nya rytmen. Efter att jag vant mig har jag
inte haft några problem med sömnen, men
nyligen tog min dygnsrytm och sömn stryk
av den nya distansskolan. Jag kunde ändå anpassa mig relativt snabbt och nu har jag inte
längre några problem.
Min sömn brukar sällan påverkas mycket eftersom jag alltid försöker hålla en jämn
dygnsrytm, även på veckoslut. Själv tycker
jag att jag har bra koll på min sömn och ser
till att jag är utvilad.

Lördag 14.3

Tittade på film till till 23.30 och gick sedan
och sova. Vaknade 10 när klockan ringde. Åt
frukost och började sedan packa kappsäcken
för att flyga tillbaka till Finland från Norge.
Vakenhetsgrad 4.

Onsdag 18.3

Somnade 0.45 efter att ha varit på telefonen
en stund. Vaknade 10.20 efter att ha missat
alarmet. Åt frukost och började studera. Vakenhetsgrad 2.

Torsdag 19.3

Somnade 23.45 var inte på telefonen eftersom var för trött. Vaknade 9.45 när väckarklockan ringde. Åt frukost och började studera.Vakenhetsgrad 4.

Fredag 13.3

Gick i säng klockan 22.30. Vaknade klockan 8.30. Mådde ännu dåligt, men åtminstone sov jag bättre. Vakenhetsgrad 3.

Torsdag 12.3

Gick och sova tidigare, eftersom jag varit
så slut från dagen, ca 21.30. Skolan började 9.25, så jag var ganska så pigg under dagens lopp. Var ute med vänner efter skolan
och var på kafé. Vakenhetsgrad 4.

Måndag 16.3

Tisdag 17.3

Tisdag 10.3

Tisdag 10.3

Skolan började 9.25, så jag spenderade extra tid vid datorn på kvällen. Skulle ha haft
ett ordförhör, men det blev inhiberat så jag
läste i onödan :(. På kvällen läste jag en bok
som jag ska ha läst till min moddakurs. Vakenhetsgrad 3.

Jesper Fagerholm

Fredag 20.3
Söndag 15.3

Gick och sova 1.30 när jag kom hem från
flygfältet. Vaknade 12.20 utan väckarklocka.
Satte mig genast framför datorn och började
spela med vänner. Vakenhetsgrad 3.

Söndag 15.3

Vaknade runt 9, eftersom jag gått tidigare i
säng på lördag kväll. Åkte på kvällen till min
moster, där jag fick reda på covid-19-situationen med skolan. Då jag kom hem spenderade jag den mesta av min tid med att planera
min distansundervisning. Vakenhetsgrad 4.

Gick och sova 1.45 efter att ha varit på datorn. Vakna 9.15 när väckarklockan ringde.
Åt frukost började studera. Vakenhetsgrad 4.

reflektion

Den här veckan var kanske inte den bästa att
följa med eftersom jag studerade hemma hela veckan. Jag sover okej men jag borde kanske gå och sova lite tidigare.

reflektion

Jag borde verkligen få mera sömn, och minska mängden tid jag är vid min dator. Den
största förändringen jag märkte under veckan är att om jag stänger datorn tidigare sover jag mycket bättre, och det är någonting
jag kommer att börja göra mera. Annars har
denna sömndagbok hjälpt mig sätta perspektiv på min sömn, på ett mycket positivt sätt!
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Lördag 14.3

Gick i säng klockan 23. Vaknade klockan
8.45. Mådde bättre än i går. Vakenhetsgrad
4.

*Vakenhetsgrad = Vi bad tonåringarna
beskriva sin vakenhet på en skala mellan 1 och 4
(4 mest vaken).
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Hem och Skola tipsar om att hålla kontakt
Förbundet Hem och Skola
ger råd till både föräldrar,
lärare och dagispersonal
då undervisningen sker på
distans.

undervisningen fungerar för barnet. Finns det
något som skolan eller elevvården kunde göra för att stödja barnet och föräldrarna i samband med distansundervisningen.
Be om respons

Uppmuntra föräldrarna att vara i kontakt
med dig/skolan om det är något som bekymrar dem. Be föräldrarna om respons på hur dis
tansundervisningen fungerar beträffande arbetet på olika tekniska plattformar och om antalet givna uppgifter.

Råd till föräldrar
Skolan ansvarar för undervisningen

Lärarna har i dag goda möjligheter att ge distansundervisning och de ska fortsättningsvis
sörja för undervisningen också om eleverna tar
del av den hemifrån. Som förälder hjälper du
bäst till då du uppmanar ditt barn att logga in
på Wilma (eller motsvarande portal) och uppmuntrar och stödjer barnet att följa instruktionerna och hålla kontakt med lärarna. Har man
inte en dator till sitt förfogande klarar man
sig långt med en mobiltelefon. Man kan också kontakta skolan och be att få låna en dator.

Tips till dagisar
Håll kontakten med barnet

Det är viktigt att påminna barnet som nu är
hemma om att dagis finns kvar och att barnet
är välkommet tillbaka. Försök att upprätthålla de känslomässiga banden genom en regelbunden kontakt. Tycker barnet om att tala i
telefon eller via videosamtal? Uppmuntra barnet att berätta vad det gör nu. Tips och idéer på vad man kan göra eller enkla uppgifter
för att sysselsätta barnet kan vara välkomna i
många familjer.

Ha fokus på trivseln i hemmet

Det är viktigt att skapa en balans mellan förväntningar på lärande och barnens och föräldrarnas insats för att får vardagen att fungera i hemmet. Alla föräldrar har inte möjlighet att hjälpa till med skolarbete som skall göras på distans och det är inte heller ett krav att
du ska göra det. Det räcker om du visar att du
förväntar dig att barnet följer instruktionerna
som ges och gör sina uppgifter enligt bästa förmåga. Att skapa rutiner och struktur på dagen
är viktigt men det är inte meningen att skolarbetet skall förstöra husfriden. Gör så gott det
går och som passar just i er familj. Ställ varken
för höga krav på dig själv eller ditt barn just nu.
Lita också på att lärarna kan hjälpa ditt barn att
ta igen det som eventuellt gått dem förbi när
skolan öppnar igen och vardagen återvänder.

Tala med föräldrarna

Var i kontakt med familjerna en gång i veckan och hör dig för hur det fungerar i hemmet
då barnet inte är på dagis. Är det något barns
tillvaro du oroar dig för så var oftare i kontakt
och fundera över vilken slags hjälp familjen
behöver. Om familjen är i en svår sits och det
enda alternativet är att föra sitt barn till dagis
är det viktigt att inte skuldbelägga föräldrarna.
Uppmuntra föräldrar till kontakt

Uppmuntra till samarbete

Eftersom det kan bli rätt ensamt för barnen att
jobba med sitt skolarbete hemma lönar det sig
att uppmuntra barnet att göra sitt skolarbete
tillsammans. Att göra saker tillsammans är roligare och våra barn är redan vana vid att använda både sociala medier och olika plattformar som gör det möjligt att samarbeta. Har
du yngre barn kan du som förälder ringa upp
andra familjer och låta barnen leka och lära
sig tillsammans på distans. Att hålla kontakt
med sina vänner är viktigt. Gör det till en daglig rutin.
Ta det lugnt

För de yngre barnen kan det vara svårare med
distansundervisning. Ta det lugnt. Det är ingen katastrof om de yngre barnen inte följer
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läroplanen till punkt och pricka en tid. Läs
mycket för ditt barn, lyssna på ljudböcker, gör
små uppgifter och var ute tillsammans. Läsning och utevistelse gör också de äldre barnen gott.
Ha tålamod

Skolorna arbetar hela tiden på att få undervisningen att fungera. Ha därför tålamod och lita på att skolan gör så gott de förmår just nu.
Situationen är ny för oss alla så det bästa vi kan
göra nu är att ha tillit till att alla gör så gott de
kan. Tids nog är barnen tillbaka i skolan igen.

Fem tips till lärare
Håll tät kontakt

Det är bra att hålla tät kontakt med barnen
och familjerna medan distansundervisningen pågår.
Tipsa om elevvård

Kontakta regelbundet dina elevers familjer under veckan och hör dig för hur distansundervisningen fungerar. Då blir du varse om vilka
barn och familjer som behöver mera stöd. Håll

tätare kontakt med de familjer som du vet att
har utmaningar som kan leda till svårigheter i
den rådande situationen. Berätta för familjerna om det stöd som till exempel skolans elevvård nu kan ge.
Visa att du bryr dig

När du är i kontakt med vårdnadshavarna växla då också gärna några ord med barnet. Visa
att du bryr dig om barnet.
Fråga föräldrarna

Fråga modigt av föräldrarna hur distans

Foto: istock

Uppmuntra föräldrarna att själva ta kontakt
med dagiset om det är något som bekymrar
dem. Nu behövs det smidig informationsgång och tvärsektoriellt samarbete i kommunerna för att stödja familjer som har det svårt.
Tveka inte att ta frågor som oroar dig vidare
till dem som arbetar inom social- och hälsovården. Uppmuntra också föräldrarna att hålla kontakt med varandra, t.ex. via olika grupper på nätet, för att kunna erbjuda varandra
kamratstöd.
Tänk nytt – ordna virtuella träffar

Det finns positiva exempel på hur pedagoger
på dagis har möjliggjort digitala lek- och sagostunder med barnen i gruppen. Det är givande både för barnen som fysiskt är på dagis
och för dem som är i hemmet. Nu finns möjlighet att utveckla nya kreativa former för kontaktskapande.
På Hem och Skolas webbplats hemochskola.fi finns
fler tips och info om stödtjänster.
Hem & skola • 2/2020 •
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Fonderna bjuder på Ebban
■■Alla elever i årskurserna 1 till 9 i svenskspråkiga skolor och elever i svensk språkbadsundervisning i finskspråkiga skolor får tillgång till e-biblioteket Ebbans
böcker kostnadsfritt till sista juli.
Det är Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Lisi
Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner som står för erbjudandet.

aktuellt

Mer stöd behövs
i läroplansreformer

Samlade tips för
den som är hemma

■■Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU,
utvärderar Läroplansreformen 2014 och har publicerat
en ny rapport som en del i utvärderingen.
Enligt resultaten främjar en utvecklingsinriktad
atmosfär, ett pedagogiskt ledarskap och internt
samarbete att läroplanens innehållsmässiga mål uppnås i
förskolor och skolor. Läroplansreformen har fått lärarna
att reflektera mer över sina arbetssätt och de drar numera
nytta av olika lärmiljöer och undervisningsmetoder.
I rapporten kommer NCU med rekommendationer
för framtida reformer, bland annat behövs mer stöd
och handledning då nya läroplaner tas i bruk. Enligt
resultaten kan tolkningarna av läroplanens normer
variera mycket i kommunerna.
Rapporten finns på NCU:s webbplats karvi.fi.

Under den senaste månaden har nätet fyllts
av tips på vad man kan göra om man vill
sysselsätta uttråkade barn hemma. Här har vi
samlat ett urval.
Ut på rast med Nora Gullmets

På Yle Arenan finns en ny videoserie som går
under devisen skolan är stängd, men skogen är
öppen, tar läraren Nora Gullmets med barn
(och vuxna) ut i skogen för att bland annat leta efter vårtecken, dofta på olika saker, leta efter föremål i naturen och testa om de får ett
fantasifrö att börja växa.
Delta i forskningsprojekt

■■Utbildningsstyrelsen har gett ut en ny publikation
Resilienssiä rakentamassa – demokratiakasvatuksen
tueksi (på svenska ungefär Utvecklingen av resiliens –
stöd för demokratifostran), som ska stödja skolor och
småbarnspedagogiken i demokratifostran och förebygga
radikalisering och våldsbejakande extremism.
– Den bärande tanken i publikationen är att skolan
ska ses som en trygg plats, där man lär sig diskutera
på ett konstruktivt och kritiskt sätt med respekt för
sina medmänniskor. I skolorna ska varje medlem i
gemenskapen kunna känna att hen värdesätts och att
hen har förmåga att påverka i gemensamma frågor. Det
hör till skolans uppgifter att ingripa i hatretorik och
mobbning, säger undervisningsrådet Satu Honkala.
Publikationen finns på www.oph.fi, på finska.

Nya kriterier för god sömn
■■Enligt en ny undersökning från Institutet för hälsa
och välfärd, THL, och Åbo universitet sker det stora
förändringar i småbarns sömn under de två första
levnadsåren. Det finns dock stora individuella skillnader
i spädbarns och småbarns sömn. Cirka 40 procent
av föräldrarna till åtta månader gamla barn uppger i
undersökningen att de är oroliga för barnets sömn.
Målet med undersökningen var att undersöka hur barns
sömn utvecklas under de två första levnadsåren.
– Hittills har vi inte haft gränsvärden för god sömn
för småbarn som bygger på ett så stort material. Nu vet
vi att de individuella skillnaderna är väldigt stora och att
barn utvecklas i olika takt, säger forskningschef Juulia
Paavonen på THL.
Enligt henne skulle de barn vars sömnkvalitet avviker
tydligt från den genomsnittliga utvecklingen sannolikt
ha nytta av en utredning till exempel på rådgivningen.
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”I dessa dagar känner sig säkert
var och en osäker på vart coronahistorien tar oss. Men kanske
just här ligger en positiv glimt:
idén om det katastrofala slutet
som vi målar upp i våra tankar
ligger alltid i framtiden. Nuet
finns bara här, och vi likaså.
Vad hittar du som känns positivt just nu?”

Ungmartha tipsar på Youtube

Ungmartha har 45 praktiska tips för en
hållbar livsstil i videoformat som man kan se
på Youtube. Det är fritt fram att använda dem
i undervisningen eller som tips för vad man
kan göra hemma ensam eller tillsammans.
Kategorierna är hem och hushåll, gör-detsjälv-naturkosmetik, kläder och klädvård,
ekonomi och recept.
Sydkustens ordkonstskolas tips

Dimitri Paile, doktorand inom forskningsprojektet Studera
Starkt, i en kolumn som finns på Folkhälsans webbplats.

foto: istock

Ny publikation om
demokratifostran

Finlands Natur tipsar på Facebook om en
artikel på EEB European Environmental
Bureaus sajt med fem tips på vad man kan
göra om man sitter hemma. Man kan bland
annat delta i forskningsprojekt på Zooniverse.
org (på engelska).

Uppgifterna är utformade av Sydkustens
ordkonstskola för barn i olika åldrar och
får användas fritt. Tipsen är avsedda för
ordkonstelever, ordkonstlärare, lärare i
den grundläggande utbildningen och
inom småbarnspedagogiken eller föräldrar
som behöver hitta på sysselsättning för
barn. På Ordkonst.fi finns bland annat
berättarövningar, bokbingo och lästips.
Läsfrämjande tips

Läsrörelsen, samt finska Lukuliike, publicerar
varje vardag fem tips för läsfrämjande.
Tipsen finns på webben, Lukuliike.fi, och
på Instagram @läsrörelsen. En del tips kan
fungera för distansundervisning, en del för
familjer.
Folkhälsan tipsar

Folkhälsan har samlat tips om vad man göra
hemma, de finns på Folkhalsan.fi under
rubriken Tips för dig som är hemma.
Tips på spel

Hem och Skolas föreläsare, Matilda Ståhl,
doktorand i pedagogiska vetenskaper, tipsar
om spel för barn och unga på Matildastahl.
wordpress.com.

Hem & skola • 2/2020 •
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Rasismen
i Finland fick Jasmine
att flytta till USA

Den tuffa uppväxten i Helsingfors är orsaken till att Jasmine Kelekay i dag
bor i USA. Hon valde bort den finlandssvenska kretsen och Finland för att
slippa rasismen och utanförskapet. Nu forskar hon i rasism och kriminologi.
Text: Jenni von Frenckell • Foto: Marcus Rosenlund

När jag träffar Jasmine Kelekay på ett kafé i
Helsingfors är hon på ett kort besök i sin förra
hemstad, en stad hon inte saknar nämnvärt.
Jasmine är sedan flera år tillbaka bosatt i USA.
Doktorandstudierna i sociologi har fört henne
till Kalifornien.
– Om jag är nöjd? Jag tror att jag valde rätt.
Jag har utvecklats på ett bra sätt. Det hade inte
varit möjligt här i Finland.
Jasmine Kelekay forskar i rasism och
kriminologi och jobbar som bäst på sin
avhandling. Fokus i hennes forskning ligger på
hur rasifiering förknippas med kriminalisering,
genom bland annat rasprofilering.
– Jag studerar människor med afrikansk
bakgrund i Sverige och USA och hur de
bemöts av rättsväsendet och institutioner. Det
handlar inte bara om den enskilda individen
utan om strukturell rasism som ett större
fenomen, beskriver hon.
Att Jasmine hamnat där hon är i dag beror
delvis på slumpen. Men hon tror att också
hennes undermedvetna har påverkat de val
hon gjort i livet.
– När jag började studera var kriminologi

14 • hem & skola •2/2020

profil
Namn: Jasmine Kelekay.

inget självklart val. Men nu i efterskott har jag
förstått att mina egna erfarenheter har styrt
mig.

Ålder: 27.

Mobbning och utanförskap

Familj: Uppvuxen i en stor, mångkulturell familj med en finlandssvensk
mamma, en pappa från Etiopien, en
styvpappa från Kurdistan och många
syskon.
Bakgrund: Född i Esbo, växte upp
i östra Helsingfors.
Bor: I Kalifornien i USA.
Gör: Studerar sociologi vid University
of California.
Framtidsdröm: ”Att samhället blir
så jämställt att jag får hitta ett annat
jobb i stället.”

Finlandssvenska Jasmine växte upp i östra
Helsingfors. Hennes barndom präglades av
mobbning, rasism och utanförskap. I skolan i
Nordsjö kände hon sig utpekad och stämplad
av både lärare och elever.
– Jag ville bara smälta in men var ju extremt
synlig. Jag mobbades för att jag luktade, för att
jag är en apa, för att jag kastar spjut. När jag
kallades neger bortförklarade lärarna det hela,
beskriver Jasmine.
Till slut valde hon att byta skola för att
slippa problemen. Nordsjö byttes mot den
internationella skolan på Brändö. Där fanns
den mångfald som Jasmine hade saknat. Hon
hittade vänner som liknade henne och slapp
mobbningen. Samtidigt stod hon inför en ny
kulturchock.
– I den nya skolan var jag den enda finlandssvenska eleven. Många av klasskamraterna var
diplomatbarn eller vita finländare som hade
Hem & skola • 2/2020 •
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LÄGERSKOLOR PÅ
ALBANUS

Hela skärgårdshavet inom vår
aktionsradie med utgångshamn i
Mariehamn eller till exempel Åbo.
Lärorika och intressanta äventyr
till sjöss och till lands. Också
kortare kryssningar.
Skeppsföreningen Albanus r.f
Sjöfartskvarteret
22100 Mariehamn
+358 (0)457 0450 013
albanus@aland.net

www.albanus.ax

Bildning för
framtiden
Vi stöder initiativ som
främjar forskningsbaserad
och nyskapande
skolutveckling, och en
positiv attityd till lärande.


Jasmine Kelekay siktar på att bli klar med sina studier år 2021 eller 2022. I framtiden vill hon gärna jobba med något som kan leda till social
förändring.

bott utomlands. En finlandssvensk tjej från
en arbetarklassfamilj stack ut där också, säger Jasmine.
Universitetsstudier i USA

Efter grundskolan valde Jasmine att fortsätta
i ett vuxengymnasium. Skolan hade många
invandrare och Jasmine kände sig socialt
hemma. Men i gymnasiet mötte hon en ny
slags rasism, den mot nyanlända invandrare.
– Handledaren hade svårt att tänka sig
att någon som ser ut som jag vill studera vid
universitetet. Killarna skulle bli mekaniker
och tjejerna närvårdare. Jag blev så provocerad
att jag gick gymnasiet på två år istället för tre,
bara för att visa handledaren, minns Jasmine.
Jasmine var trött på rasismen hon ständigt
mötte i sin vardag. Hon ville inte stanna
kvar i Finland där hon kände sig hatad. Hon
började kartlägga brittiska och amerikanska
universitet som beviljade stipendier till
utländska studeranden. Slutligen fick Jasmine
ett stipendium till Connecticut College i New
London.
– Så dit åkte jag. I USA möttes jag snabbt
av frågor om vad jag vill göra efter studierna.
Jag hade ingen aning. Jag hade ju liksom redan
uppnått mitt mål i och med att jag hade fått en
studieplats där, berättar Jasmine.
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Kulturen ändras
inte om ingen ser att
rasism är ett kulturellt
problem.

”

Efter kandidatexamen 2015 sökte sig
Jasmine vidare till forskarstudier och blev
antagen till doktorandprogrammet vid
University of California där hon studerar
som bäst. Under coronapandemin är hon
i Finland, men genast då det är tryggt och
möjligt kommer hon att resa tillbaka till USA.
Undervisa barn i rasism

Det är nästan 20 år sedan Jasmine själv gick
i grundskolan i Finland. Mycket i samhället
har förändrats men rasismen hänger envist
kvar, också i Svenskfinland. Jasmine tror att

problemet delvis ligger i att människor inte
ser rasism som ett strukturellt och kulturellt
problem.
– Kulturen ändras inte om ingen ser att
rasism är ett kulturellt problem. Rasismen
behöver motarbetas aktivt, den kommer inte
att försvinna av sig själv.
Jasmine önskar att skolor satsar på att
motarbeta rasism. Hon påminner om att
barnen behöver undervisas i rasism, det är
inget de automatiskt känner till.
– Rasism och förebyggande av rasism är
något som bör tas upp i lärarutbildningen.
Lärarens kompetens och beredskap har en
stor betydelse. Mobbning med rasistiska motiv
kan orsaka stor skada för den utsatta personen,
säger Jasmine.
Hon uppmanar också föräldrar att söka
information och prata med sina barn.
– Prata om saker rakt ut och lär barnen
konkreta ord och uttryck. Om ämnet etnicitet
och rasifiering känns svårt kan man ta stöd av
till exempel filmer och böcker. Det handlar
om att skapa en ny kultur och vi är alla en del
av förändringen.
Fotnot: På Yle Arenan finns ett avsnitt av det
granskande programmet Spotlight, Invandrarelever
ute i kylan, som bland annat tar upp rasism i den
finlandssvenska skolan.
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”Beröm engagemang, inte prestationer”

Lägerskola i
Västerbottens skärgård

Barn ska få känna att de är
värdefulla, oberoende av hur
bra eller dåligt de presterar.
Föräldrar måste sträva till att
släppa sina egna förväntningar,
se sina barn och älska dem
villkorslöst, säger coachen
Christoph Treier.

Teambuilding för skolklasser
Höghöjdsbana • Klättring • Paddling •
Samarbete och Äventyr på Norrbyskär

Text: Jenni von Frenckell

Christoph Treier föreläser för bland annat förbundet Hem och Skola. Föräldraföreningar kan
anlita honom som föreläsare för en föräldrakväll.

I sitt arbete som coach och föreläsare ser
Christoph Treier väldigt ofta att föräldrar
styrs av sina egna förväntningar. De försöker,
medvetet eller omedvetet, förverkliga sig själva
genom barnet. För väldigt många föräldrar
är det otroligt svårt att älska sitt barn helt
villkorslöst, säger Treier.
– Om barnet känner att hen inte kan
uppfylla föräldrarnas uttalade eller outtalade
krav kan det medföra stora problem för barnet.
Barn är världsmästare på att avläsa icke verbal
kommunikation.
Hur kan man då som förälder bryta ett dylikt mönster? Treier menar att för att kunna ge
hundra procent kärlek så måste man se barnen
som de är. För en del vuxna hjälper redan insikten att man styrs av sina egna förväntningar.
– För många föräldrar faller bitarna på plats
då de blir medvetna om det här beteendet
hos sig själva. Men för att också attityden ska
ändras måste föräldrarna bli medvetna om sina
egna värderingar. Vuxna måste lära känna sig
själva så att de vet vilka drivkrafter som styr det
egna beteendet, förklarar Treier.
Älskad oberoende av prestation

Till de ständigt återkommande frågorna i mötena med föräldrar hör frågan om syskon. Hur
ska man som förälder bemöta syskon som presterar väldigt olika? Det gäller att hitta en balans mellan syskonen och en balans mellan
framgång och motgång.
– Ett barn kanske presterar bra utan att anstränga sig särskilt mycket. Det andra kämpar hårt men klarar sig ändå inte lika bra. Då
måste föräldrarna minnas att ge det dåliga re-
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Profil
Namn: Christoph Treier.
Bor i: Jakobstad sedan 2001.
Flyttade till Åland år 1990. Född och
uppvuxen i Schweiz.
Karriär: Studerade psykologi
och idrott vid universitetet i Basel i
Schweiz. Jobbar numera som mental
tränare, coach och föreläsare.
Blogg: https://treier.fi/blogg.

sultatet lika mycket uppmärksamhet som det
goda, poängterar Treier.
Han påminner om att det viktiga är att fokusera på engagemanget, inte själva prestationen. Föräldrar kan gärna svänga på det hela så
att det barn som anstränger sig mera får mer
positiv uppmärksamhet.
– Barnet ska värdesättas för det hen är, inte för det hen presterar. Ge inte själva prestationen värde utan beröm istället barnet för att
hen har förberett sig väl och kämpat bra, föreslår Treier.
Förväntningar styr

Vuxna måste lära
känna sig själva så att
de vet vilka drivkrafter
som styr det egna
beteendet

”

Treiers erfarenhet är att många föräldrar behöver stöd i att se sitt barn som människa, inte som elev. Om föräldern bara ser eleven och
prestationen skopplar barnet ihop prestationen med hur bra hen är. Den upplevelsen är
inte något som barnet själv hittar på utan den
speglar direkt föräldrars förhållningssätt, påpekar han.
– Det är lätt att älska barnet så länge hen beter sig som vi önskar och presterar bra. Men
barn måste få veta och känna att de är älskade
oberoende av hur de presterar.
För att kunna stödja sitt barn och hjälpa barnet att bygga upp en sund självkänsla måste
föräldrar lära sig att skilja på det man är och
det man gör.
– Låt barnet känna att de viktiga vuxna älskar mig för den jag är. Säg till ditt barn jag älskar dig, jag är så glad att du finns. Då vet barnen att de är älskade, också då de misslyckas,
betonar Treier.

www.kfum.nu

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
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bloggat

recept

Undantagstillståndet kräver att
vi uppmärksammar kulturella koder
■■Jag märker att jag börjat ”avfölja” allt fler
på sociala medier. Jag behöver sålla i mitt
flöde för att kunna hålla fokus. I dag orkar
jag inte bläddra igenom långa Instastories.
Jag väljer bort företag som uppfinner
krampaktiga coronavinklingar av sin
verksamhet men ratar också dem som har
relevant kunskap att dela med sig av men
som kör på som om inget hade hänt. Jag
väljer kanaler som jag litar på, som är tydliga
och som känns invanda, trygga.
I vår nya skolvardag tycker jag att
informationen från skolan fungerar bra. Vi
informeras via den kanal vi alla känner till
och är vana att använda. Jag förstår vad min
dotters rektor skriver när han uppdaterar
oss föräldrar om läget. Meddelandena
kommer lagom ofta, de är välstrukturerade
och tydliga. Jag förstår terminologin, kan
kontexten och är medveten om hur och när
jag ska ta kontakt.
Ändå känner jag mig ibland orolig
och otillräcklig i min nuvarande roll som

skolförälder. Borde jag gasa eller bromsa då
det gäller skolarbetet, förbjuda eller tillåta
då det gäller det sociala umgänget? Frågor
som de flesta föräldrar ställer sig också i
normaltillstånd, men som blir svårare och
mer uppenbara i coronatillstånd.
Jag tänker ofta på alla de föräldrar vi mött
inom Hem och Skolas projekt Varje förälder.
På de föräldrar som är nya i vårt land, föräldrar i ett samhälle de inte hunnit lära känna,
och dem som inte kan det språk vi informerar på. Och då menar jag inte enbart språket
i sig, utan också den interkulturella kommunikationen. När vi inte kan ses och bara kan
hålla kontakt elektroniskt måste vi bli ännu
mer uppmärksamma på de kulturella koder
som finns.
Är vi överens om betydelsen av
rekommendation, vad är en riktlinje och när
blir det en order? Vad betyder det egentligen
att ta kontakt om man behöver hjälp? Kan
det röra sig om en relativt enkel fråga eller
är det först när jag behöver 112-kontakt jag

ringer? Hur ska jag sålla i infon, vem ska
man lita på?
Att skolor kan informera föräldrar med
en annan språkbakgrund på deras eget
modersmål är naturligtvis en bra sak.
Men när människor från olika kulturer
möts kan skillnaderna i hur vi är vana att
kommunicera leda till missförstånd. Om
vi är medvetna om skillnaderna mellan vår
egen och andra kulturer och hur vi uppfattar
saker och ting som sägs, och inte sägs, om vi
redan öppnat upp för alla på vilka grunder
den finländska skolan bygger och berättat
hur och varför en förälder kan stödja sitt
barn står vi lite bättre rustade inför plötsliga
utmaningar. Och då har vi, föräldrar, elever
och lärare, kanske lättare att hålla fokus och
känna oss mindre stressade.

Nicecream

Foto: Karin Lindroos

2 portioner
2
frusna och mycket mogna bananer
2 dl jordgubbar
1
dl hallon
Nötter eller frön till dekoration
Gör så här:
1. Lägg de övermogna bananerna
i frysen och låt frysa i åtminstone
40 minuter.
2. Mixa samman alla ingredienser i
matberedare eller med stavmixer.
3. Dekorera med exempelvis krossade
nötter eller frön.
Recept: Ungmartha

Petra högnäs
Projektledare för Hem och Skolas projekt
Varje förälder. Flera blogginlägg finns på Hem
och Skolas blogg, Hemochskola.fi.

LÄGERSKOLA?
PLANERAR NI KLASSRESA ELLER

Z AC H A RI AS
TOPELIUS
KUDDNÄS

WWW.NYKARLEBY.FI/KUDDNAS
GRUPPBOKNINGAR: kuddnas@nykarleby.fi / 06 785 6111
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Läger vid hav
och sandstrand!

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

Fakta
Min Stig riktar
sig till barn
och unga i
åldern 7 till 18
år som lever i
en familj där det
finns missbruk eller
psykisk ohälsa.
Verksamheten
hör till Stiftelsen
Bensows
förebyggande
barnskyddsarbete.
Genom
individuellt stöd,
kamratstöd, stöd
på nätet, läger
och chatten får
barn och unga
kontinuerligt
stöd.
Chatten är
öppen en gång
i veckan, på
onsdagar mellan
15 och 17.
Min Stig finns
också på
Snapchat:
bensow_snap.
I år ordnas två
sommarläger,
ett för yngre barn
och ett för unga.
De som
jobbar med
Min Stig har
tystnadsplikt.
Om du vill veta
mera, kontakta
emelie.hindsberglipponen@
bensow.fi

hjälper barn i
utsatta familjer
Stiftelsen Bensow har startat en ny kostnadsfri
stödverksamhet för svenskspråkiga barn och unga
som växer upp i familjer med missbruk eller
psykisk ohälsa, Min Stig.
– Vår mission är att bryta tystnaden, säger chefen
för barnskyddsverksamheten, Maj Estlander.
Text och foto: Malin Wikström
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Min Stig-verksamheten drog igång på allvar
förra hösten och efter årsskiftet har Emelie
Hindsberg-Lipponen, ansvarig för Min
Stig, samt handledaren Julia Kilpelä och
verksamhetschefen Maj Estlander besökt
skolor för att berätta för barn och unga om
vad det hela går ut på.
– Vi vill nå en målgrupp som hittills har varit
ganska osynlig – barn och unga som växer upp
i familjer där det finns missbruk eller psykisk
ohälsa av något slag. Vi vet att det finns många
barn som växer upp i familjer där man till
exempel dricker för mycket. Barnen riskerar
i sin tur att själva börja dricka eller få psykiska
problem senare i livet, säger Maj Estlander.
Riktar sig till barnen

Det finns ingen liknande verksamhet i Nyland
och därför ett tomrum att fylla. I Österbotten
finns Understödsföreningen för svensk
missbrukarvård, USM, som har verksamhet
för barn och unga.
– Vi vet att det finns ett behov, men det
är skamfyllt att tala om missbruk och psykisk

▲Emelie Hindsberg-Lipponen och Maj Estlander som jobbar med Min Stig välkomnar
samarbete med barnskyddet.

ohälsa, och barn är väldigt lojala mot sina
föräldrar, säger Maj Estlander.
Verksamheten riktar sig uttryckligen till
barn och unga, inte till föräldrar. Tanken är
att det är barnen som ska få komma till tals och
få stöd. Därför pratar teamet direkt med dem.
– Det är problematiskt att exempelvis
missbruk kan vara så normaliserat i familjen
att barnen kanske inte förstår att de blir
felbehandlade. Många gånger är det en stor
hemlighet i familjen och föräldrarna kanske
också säger att det här är saker som vi inte
pratar om. Vi vuxna ska bära vårt ansvar och
se de här barnen, säger Emelie HindsbergLipponen.
När teamet åker runt i skolor har de sällskap
av en erfarenhetsexpert, som själv har vuxit
upp med missbruk och som berättar om sina
upplevelser.

aktuellt

– Det är A och O att en erfarenhetsexpert
är med. Det märks ute i skolorna – när hon
pratar har barnen full fokus på henne. Vi är
hela tiden på jakt efter sådana som kan prata
om det här, eftersom det är så viktigt för barn
och unga att se att problematiken finns i alla
samhällsklasser, i alla språkgrupper och på alla
orter, säger Maj Estlander.
Min Stig använder en evidensbaserad metod,
den svenska Hela människan-hjulet. Teamet
har hämtat inspiration från Sverige och besökt
organisationer som upprätthåller liknande
verksamhet, till exempel Maskrosbarn, Trygga
barnen och Ersta vändpunkten.
– Organisationen Maskrosbarn har
utvecklat ett projekt som heter Skolkurage,
som riktar sig till lärare. Vi kommer att erbjuda
fortbildning för lärare tillsammans med
Regionförvaltningsverket i höst. Vi erbjuder
verktyg för hur man kan jobba med det här
i klassen och ta de upp här frågorna på ett
åldersadvekat sätt, säger Maj Estlander.
Olika stödformer

Stödverksamheten ser lite olika ut, beroende
på barnets behov.
– Det finns möjlighet att få individuellt stöd,
då kan man komma och träffa mig eller min
kollega Julia på tumanhand. Så småningom
kan man komma med i en kamratstödsgrupp,
säger Emelie Hindsberg-Lipponen.
Kamratstödsgrupperna är åldersanpassade
och träffarna sker på Villa Solhaga i Grankulla.
Om det finns behov kan Min Stig-teamet
också ta sig till annan ort.
Meningen är att barnen och de unga ska
få stöd i ett tidigt skede, föräldrarna behöver
inte vara i behandling och man behöver inte
ha kontakter med barnskyddet.
Genom metoden ska barnets skyddsfaktorer
stärkas.
– Vi går igenom konkreta teman för att
barnen ska klara av de mentala påfrestningar
som finns i hemmen. Målet är att stärka
barnen och de unga och inge dem framtidstro
och hopp. Därför heter verksamheten Min
Stig, vi ska hjälpa barnen att hitta sin egen stig
i livet, och den behöver inte vara beroende av
förälderns problematik. Barnen och de unga
har möjlighet att hitta en annan väg, säger Maj
Estlander.
Sommarläger och gemenskap

Min Stig ordnar också sommarläger på
stiftelsens lägergård på en ö i Barösund, Ingå.
– Vi vill ge barnen sommarminnen och
skapa skärgårdskänsla, vi grillar, simmar, spelar
och går på skogspromenader, säger Emelie
Hindsberg-Lipponen.
Och när barnen kommer till Villa Solhaga
ska de få känna sig inbjudna.
– Min Stig är också fylld av glädje. Vi vill
skapa en fin gemenskap och barnen får också
komma med och komma med önskemål om

Jag hoppas att barn
och unga som har varit
med i Min Stig får
en känsla av att de
klarar sig.

”

verksamheten, vi leker och kan till exempel
ordna filmkvällar.
– Vi vill gärna skämma bort dem med gott
mellanmål, det ska kännas varmt och välkomnande att komma till Villa Solhaga, säger Maj
Estlander.
Anonym via chatten

Det finns flera kanaler för att kontakta Min
Stig-teamet.
– Man kan vara i direktkontakt med oss,
ringa eller skicka e-post. Vi har också en chat
och via den kan man vara i kontakt med oss
anonymt. Den upprätthåller vi i samarbete
med A-klinikstiftelsens Varjomaailma.
Barn och unga kan själva ta kontakt, eller
personer i deras närhet. Om en kurator eller
lärare tar kontakt, kan den första kontakten
som barnet har med Min Stig arrangeras via
skolan.
– Det har visat sig vara jättelyckat att man
har haft första träffen tillsammans med lärare
eller kuratorn och så har det rullar på därifrån,
säger Emelie Hindsberg-Lipponen.
Vad vill ni att barnen ska få med sig när
de har deltagit i verksamheten?
– Jag hoppas att barn och unga som har varit med i Min Stig får en känsla av att de klarar sig. Att de får ökad självkännedom, och
har verktyg för att bemästra vardagen och ha
hopp om att det är inte kört trots att föräldrarna har de här problemen, säger Emelie Hindsberg-Lipponen.
– Egenmakt, att barnen och de unga förstår
att de inte är passiva offer, det är de sällan
eftersom de har utarbetat olika strategier, säger
Maj Estlander.
Hon poängterar att Min Stig inte är pro
jektfinansierad verksamhet, verksamheten är
kontinuerlig och de som träffar barnen har inte bråttom.
– När man pratar med sådana som vuxit
upp med missbruk hemma, säger de att ”alla
visste, men ingen hjälpte mig. Trots att mina
släktingar visste, mina lärare och skolkuratorn
fick jag inte hjälp”. Att känna att man inte är
värd att få stöd, det skapar en känsla av total
övergivenhet och värdelöshet. Vi vill verkligen
få barnen att förstå att de är värdefulla.
Hem & skola • 2/2020 •
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Kolumn

Dagis

Dagis och föräldrar
fostrar tillsammans
Hur ska barnet lära sig att
sova inne när dagis börjar?
Och vem ansvarar för
potträningen? Även om
det är föräldrarna som har
huvudansvaret för barnets
fostran sker det i samarbete
med dagispersonalen.

Ekonomikunskap grunden
för ett hållbart liv

Text och foto: Marit Björkbacka

Det är få som inte minns känslan av att första
gången lämna sitt barn på dagis. Alltför ofta
grumlas ivern över att få gå tillbaka till arbetslivet med en osäkerhetskänsla över hur barnet
skall klara av sin nya tillvaro.
– Jag hoppas att föräldrarna berättar för oss
vad de oroar sig för. Det är mycket viktigt att
man vågar ställa oss de svåra frågorna, säger
Alexandra Blomqvist, barnträdgårdslärare
vid Haikobrinkens daghem i Borgå.
Blomqvist arbetar med en småbarnsgrupp
för barn i åldersklassen 0 till 3 år. I gruppen
finns tolv barn och tre vårdare.
Hon råder föräldrar att sätta igång med
förberedelserna i god tid innan barnets
dagisstart. Den behövliga utrustningen måste
exempelvis inhandlas och namnmärkas. För
att få allt att löpa så smidigt som möjligt
lönar det sig att bekanta sig med dagismiljön
tillsammans med barnet så ofta det bara är
möjligt.
Dagisstart vid ettårsåldern

Vanligtvis är barnen i ettårsåldern när de
kommer till dagiset för första gången. Det
innebär att barnet har en hel del att lära sig
innan det hittar sin plats bland de andra
barnen.
Ibland kan barnen vara så unga som tio
månader.
– Det är kanske inte är så vanligt, men det
händer, säger Blomqvist.
Men vem bär då ansvaret över att
barnet klarar av det som krävs i den nya
miljön?
– Föräldrarna har förstås huvudansvaret
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Barnträdgårdslärare Alexandra Blomqvist, som arbetar vid Haikobrinkens daghem i Borgå,
trivs med arbetet inom småbarnspedagogiken.

men barnet är ju största delen av veckan
hos oss vilket leder till att vi fostrar barnet i
samarbete med föräldrarna, säger Blomqvist.
Verksamheten förlitar sig stort på rutiner
vilket underlättar vardagen för såväl barnet
som de anställda. Om potträningen misslyckas
i hemmet kan situationen i bästa fall lösa sig så
smidigt att barnet i dagiset apar efter de and
ra barnen då de sätts på pottan.
Nappen blir lätt problem

– Det är bra om man i hemförhållanden
åtminstone har bekantat barnet med pottan.
En stötesten för många barn är användningen
av napp. I dagiset vill man av hygieniska
skäl endast se nappen i bruk under barnens
vilostund. Annars händer det lätt att ett barn
tappar sin napp för att den plockas upp av ett
annat barn som sätter den i sin mun.
– Om barnet inte klarar av att vara utan den
bör den fästas med ett band i kläderna, säger
Blomqvist.
Att sova inomhus kan vara en stor
omställning för många småbarn om de från
tidigare är vana att sova sin dagssömn utomhus.
– Här är det bra om föräldrarna redan innan

dagisstarten har försökt vänja barnet vid att
under dagen sova inomhus, då somnar barnet
utan besvär tillsammans med de andra barnen
i sovsalen.
Omväxlande program

Verksamheten inom småbarnspedagogiken
är utvecklad för att optimalt stödja barnets
utveckling. Dagen är uppdelad i olika
aktiviteter som består av allt från vistelse
utomhus, till vilostunder och lek.
Daghemmet skall vara en trygg miljö för
barnet. Den skapas genom rutiner, gränser
och en aktiv interaktion. För att verksamheten
skall löpa så smidigt som möjligt är det viktigt
att barnet snabbt kommer in rutinerna. Det
innebär att man äter när de andra barnen äter
och sover när de andra barnen gör det.
Men visst finns det möjlighet till undantag
då det behövs.
– Om vi exempelvis märker att ett barn
behöver en liten ”power nap” för att orka fram
till lunch så får det ta en liten tupplur, säger
Blomqvist.
Sedan är det nog möjligt att med gott humör
fortsätta leken igen.

■■En finländsk undersökning, publicerad i Emerging
Adulthood, visar att det finns samband mellan upplevd
osäkerhet kring ekonomifärdigheter och psykiskt illamående.
Ungdomar med dåligt ekonomiskt självförtroende löper
större risk att drabbas av depression. Viktigare än själva
kunnandet är självförtroendet: känslan av att kunna. I
Marthaförbundets ekonomirådgivning tar vi fasta på
detta och sprider både inspiration och kunskap inom
privatekonomi. I år distribuerar vi den kostnadsfria boken En
euro i taget till ungdomar i andra stadiets skolor.
Ekonomikunskaper är en jämlikhetsfråga. Det är alla
barns rättighet att ta del av grundläggande kunskaper i hur
pengar hanteras, vad vardagen kostar och hur lån fungerar.
Av politiker brukar man fråga hur mycket en liter mjölk
kostar, för att testa hur väl hen känner till det verkliga livet.
Av en ungdom kunde man fråga om hen vet hur mycket ett
enpersonshushåll kostar i månaden.
Den viktigaste platsen för ekonomifostran är hemmet.
Du, förälder och fostrare, gör antagligen ekonomiska beslut
nästan dagligen. Du köper en viss sorts ost eller bokar en
semesterresa. Har du koll på hur du använder pengar? Vi
måste börja med att granska oss själva och reflektera över
våra val och vara medvetna om att våra attityder formar nästa
generation.
Pengar är en del av vardagen och i många av familjens beslut kan barnet eller den unga inkluderas och göras delaktig.
Utmaningen är att göra det på rätt nivå och utan att ge barnet
ångest. Ett barn ska inte behöva fundera på hur familjen ska
ha råd med nästa amortering på bostaden, däremot är det inte alls skadligt (tvärtom!) om barnet inkluderas i att spara till
en semesterresa eller görs delaktiga i olika val. Kan barnet vara
med och planera familjens förmånliga måltider? Kanske barnet blir mera sugen på förmånlig, inhemsk fisk om man berättar att resan till Legoland är 10 euro närmare om vi byter ut laxen mot strömming? Då inkluderas barnet i familjens
ekonomiska vardag, samidigt som man genom lek och tävlingar lära sig pengahantering.

Veckopeng är en viktig del av ekonomifostran och det rekommenderas att införa veckopeng i något format, för att
barnet ska lära sig hantera pengar. En veckopeng kan vara
kopplad till prestation, men många föräldrar anser att barnet
ska utföra vissa jobb oavsett om man får belöning eller inte.
Huvudsaken är att man har kommit överens om något och
följer reglerna. Om barnet själv väljer att spara en del av veckopengen kan man välja att belöna barnet genom att matcha
en del av sparet och på så sätt introducera fenomenet avkastning. Ju äldre barnet bli, desto mera veckopeng kan barnet få,
samtidigt som barnet bör stå för mera utgifter i vardagen. Att
förhandla om högre veckopeng påminner dessutom väldigt
mycket om att löneförhandla.
När det gäller att lära ut ekonomifärdigheter åt barn är det inte heller nödvändigvis föräldern med
största summan
på bankkontot
som lyckas bäst:
det handlar snarare om att förmedla attityder
och värderingar kring budgetering, pengars värde och sparande.

Foto: Maja-Stina Andersson

aktuellt

Marina Nygård
ekonomirådgivare,
Finlands svenska
Marthaförbund
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Läsambassadörerna tipsar
Svenskfinlands två läsambassadörer, författaren och skådespelaren
Henrika Andersson och modersmålsläraren och författaren Amanda
Audas-Kass besöker daghem och skolor och träffar barn, personal,
och föräldrar för att inspirera till läsning. Här bjuder de på boktips
för olika åldrar.

Bilderböcker
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Högläsningsböcker

Kapitelböcker

Vesta-Linnéa och vännerna av
Tove Appelgren och Salla Savolainen, Förlaget.
■■Minns du hur spännande
det kan vara med en ny kompis? En sådan som gör världen roligare och häftigare? En
sådan som gör en själv roligare och häftigare? En sådan
som gör gamla kompisar tråkigare och mindre spännande?
Men tänk om den nya kompisen inte tycker att du är riktigt
lika rolig och häftig. Vad händer då?
I den här boken står vänskap
och popularitet i centrum. Få
böcker är lika bra som böckerna
om Vesta-Linnéa på att ta upp
de där svåra men oundvikliga
frågorna om att leva och vara
människa.

Farlig midsommar av Tove
Jansson, Förlaget.
■■Farlig midsommar är
kanske Tove Janssons mest
spännande, roligaste och
vildaste Muminäventyr.
Det börjar med ett
eldsprutande berg och en
liten katastrof och slutar med
en teaterpremiär och många
oväntade vändningar och
överraskningar.
För den som inte själv vill
högläsa finns boken att lyssna
på i sin helhet (författarens utmärkta uppläsning) på Yle Arenan.

Den dag du börjar av Jacqueline Woodson och Rafael López, Natur och Kultur.
■■Det här är en fantastiskt fin
bilderbok om att inte passa in.
Om att komma in i ett rum
och märka att ingen annan i
rummet ser ut som du. Om
att märka att alla andra klättrar högre och springer fortare
än du. Om att till sist märka
att många andra känner precis
som du. Om botemedlet. Om
gemenskapen.
Om du aldrig förr har gråtit
till en bilderbok kan det hända
att det är dags nu. Den här
boken föder fram livsviktiga
samtal.

Anne på Grönkulla av
L.M. Montgomery,
Rabén & Sjögren.
■■En annan trevlig
högläsningsbok som man
också kan se som utmärkt
serie (Netflix) är Anne på
Grönkulla.
Språket är till en början
rätt krävande men då man
kommit igång vill man aldrig
sluta. En härlig bokserie att
läsa högt under många långa
hemmakvällar som i slutändan
kan bli det allra käraste minnet
från en undantagstid.

Ungdomsböcker

Monstret i natten av Mats
Strandberg, Rabén & Sjögren.
■■Samma dag som Frank
Steen fyller nio år och ingen
klasskompis vill komma
på hans kalas händer något
som förändrar hela hans liv.
Han blir biten i handen av
en hund och börjar sedan
drömma mystiska drömmar.
I drömmarna är han täckt
av lurvig päls och springer i
skogen på fyra ben. Det enda
han vill är att bli klappad,
kliad mellan öronen och gosad
med. Men varför blir alla så
rädda. Snart inser Frank att
han har blivit ett monster.
En spännande och rolig
berättelse om monster och
människor, om att inte passa
in och om att passa in. Det
här är första boken i serien om
monstret Frank.

Yokos nattbok av Annika
Sandelin och Linda
Bondestam, Schildts och
Söderströms.
■■Yoko är tio år och går i
klass 4B. I sin nattbok skriver
hon om allt. Hon skriver
om bästa kompisar, pirrig
kärlek, störiga syskon och
pinsamma föräldrar. När jag
läser den här boken minns jag
exakt hur det var att vara tio
år. Det är träffsäkert, det är
roligt och det är verkligt hög
igenkänningsfaktor. Det här är
första boken i serien om Yoko,
det finns två andra böcker
också.

Moxie av Jennifer Mathieu,
Lilla Piratförlaget.
■■En rolig, energisk och
inspirerande bok om Vivian
som har fått nog. Nog av
stan hon bor i, där killar som
spelar amerikansk fotboll
får göra vad de vill. Nog av
skolans sexistiska klädregler,
och de eviga trakasserierna i
korridorerna. Inspirerad av
sin mammas tid som Riot
Grrrl på nittiotalet, och
fanzinen som Vivian hittar
från den tiden, gör hon det
första numret av MOXIE –
ett fanzine som uppmanar
till feministisk aktion. Och
snart visar det sig att Vivian
är långt ifrån ensam om att ha
fått nog. I skolan börjar tjejer
– som Vivian inte ens känner
– kalla sig för Moxie girls, och
snart kan ingen längre blunda
för sanningen. Det är dags för
revolution.
Författaren Jennifer Mathieu
bor i Texas och arbetar också
som engelsklärare. Moxie är
hennes fjärde ungdomsroman.

Sandor slash Ida av Sara
Kadefors, Bonnier Carlsen.
■■Minns att jag läste den som
en bladvändare då den kom.
Senare blev den också film och
den håller fortfarande trots att
den har några år på nacken.
Sandor, en som gillar att dansa
och Ida, värsta partytjejen, möts
på chatten och hittar äntligen
någon att prata med på riktigt.
Det är en intensiv bok om
identitet, om att våga och vilja,
om vänskap och kärlek.
Boken blev Augustvinnare
2001 och har ett bra pedagogiskt
material.

reportage

Sundom skola

satsar på läsning

En egen bok till alla ettor att läsa tillsammans med föräldrarna är bara början. I Sundom skola satsar man extra mycket på läsning, vilket syns genom
många både större och mindre projekt i de olika årskurserna.
Text och foto: Johanna Granlund
Sophie Skagersten, Moa Wulff och Signe
Rönnlund går alla på årskurs fem i Sundom
skola i Vasa. De tänker tillbaka på hur det var
då de började på ettan och fick en egen bok
att ta hem för barn och föräldrar att läsa tillsammans.
– Jag blev jätteglad då vi fick boken eftersom
jag älskade att mamma eller pappa läste för
mig, minns Moa Wulff.
Boken som flickorna fick var Stora boken om
Sandvargen av Åsa Lind.
Klasslärare Gunilla Tikkala berättar att hon
inför just den terminen gick och funderade på
hur man skulle kunna höja intresset för läsning
och dessutom också involvera föräldrarna i ett
läsprojekt. Det här mynnade småningom ut i
att boken om Sandvargen delades ut till alla
ettor. Föreningen Sundom Hem och Skola
var med och finansierade projektet redan från
början.
– Även Vasa stadsbibliotek bidrog på så sätt
att deras bibliotekspedagoger hjälpte oss att
välja en lämplig bok, säger Tikkala.
Speciallärare Mikaela Svanbäck förklarar
varför valet föll just på den bok som det gjorde:
– Den är familje- och vardagsnära, med korta
kapitel och med ett innehåll som inspirerar till
diskussion. Den behandlar känslor och moral
och är samtidigt både spännande och rolig.
Högläsning skapar gemenskap

Efter att boken hade delats ut vid höstens
första föräldramöte fick familjerna ungefär tre
månader på sig att läsa den. Därefter väntade
en upplevelsekväll då eleverna tillsammans
med en förälder var inbjudna till skolan för
att utforska olika upplevelserum baserade på
teman från boken.
Varje år sedan dess har boken delats ut till
årets ettor. Konceptet har sett lite olika ut
från år till år, men utgångspunkten att främja
högläsning är densamma.
En viktig orsak till att lärarna i Sundom skola
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tips

Läsambassadörernas favoritböcker:
Sophie Skagersten: Moxie av
Jennifer Mathieu, Harry Potterserien av J.K. Rowling.
Moa Wulff: Harry Potter-serien av J.K.
Rowling, Grisjakten av Caryl Hart
– ganska kort, men jätterolig!
Signe Rönnlund: Katitzi-serien av
Katarina Taikon, serien Legenden
om ögonstenen av Karin
Erlandsson.

över huvud taget ville lyfta fram högläsningen
då projektet tog sin början var alla positiva
effekter på bland annat språkutveckling som
högläsning bevisligen medför. Dessutom
betonar både Gunilla Tikkala och Mikaela
Svanbäck att högläsningen skapar en känsla
av gemenskap både i familjerna och i klassen.
– Via läsningen får barn och föräldrar en
gemensam stund då uppmärksamheten är
odelad. Man är här och nu och fokuserar på
läsningen tillsammans, säger Gunilla Tikkala.
– Att alla i årskursen har läst samma bok
bidrar också till gemenskapen i gruppen, vilket
är väldigt bra i början av terminen då ettorna
och deras föräldrar ska lära känna varandra,
säger Mikaela Svanbäck.
Bokprat och läsambassadörer

Projektet kring Sandvargen är bara ett av
många liknande, ständigt pågående projekt
som främjar läsning i Sundom skola. Eleverna
har bland annat biblioteksraster och så kallade
läslustraster som de får tillbringa antingen i
biblioteket eller i ett läsrum.
– Från årskurs tre får de elever som vill
bli läsambassadörer, vilket betyder att de ger
boktips till andra elever antingen i biblioteket

eller på besök i klasserna, säger Gunilla Tikkala.
Skolan ordnar dessutom bokprat med
bibliotekspedagoger eller författare och i
årskurs fyra får alla elever en egen läsdagbok
att fylla i. I korridorerna påminns man av
färgglada planscher målade av eleverna där det
står saker i stil med ”Har du läst något idag?”.
– Hela april månad brukar kretsa extra
mycket kring läsning. Då fokuserar vi på en
genre per årskurs. Vi läser, presenterar böcker
och knyter an till det vi läst också i bildkonsten
och andra ämnen, säger Gunilla Tikkala.
Läsning är rogivande och kul

Hon konstaterar att responsen från föräldrarna
kring projektet med Sandvargen, liksom
skolans övriga läsprojekt, har varit väldigt
positiv. Skolans satsning på läsning också har
gett resultat bland eleverna:
– Det är förstås svårt att visa på en mätbar
förändring, men vi lärare märker att läsning
har status bland eleverna, säger Mikaela
Svanbäck.
Flickorna i femman håller med.
– Om vi ska läsa är det nästan aldrig någon
som säger att de inte orkar, utan alla tar fram
sina böcker och tycker det är roligt, sägerMoa
Wulff.
Varför ska man då läsa, enligt de tre
läsambassadörerna Sophie Skagersten, Moa
Wulff och Signe Rönnlund?
– Helt enkelt för att det är kul, säger Signe
Rönnlund.
Sophie Skagersten fortsätter:
– Dessutom är det rogivande. Man får gå in
i en annan värld.
De lyfter också fram att läsning gör att man
lär sig nya saker och får ett bättre ordförråd.
Att över huvud taget komma på något negativt
med läsning kräver viss eftertanke.
– Jo, hemska böcker! Att försöka somna
efter att man har läst en hemsk bok är inte
roligt, säger Signe Rönnlund och Moa Wulff.

Läsambassadörerna Sophie Skagersten, Moa
Wulff och Signe Rönnlund (sittande) känns igen
på t-tröjorna de har på
sig då de är ute på uppdrag. Klasslärare Gunilla Tikkala och special
lärare Mikaela Svanbäck
och är del av en lärarkår
som jobbar aktivt för att
ge rum
läsning
Hemför
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Fem frågor

En bra verksamhetsplan
gör föreningsarbetet lätt

Aktuellt från förbundet
Samarbetet med hemmen i coronatider

■■På Hem och Skolas webbplats har vi samlat information som riktar
sig till föräldrar. På sidan finns tips om vad är det bra att tänka på
som förälder. Situationen med epidemin är hela tiden föränderlig
och informationen hålls uppdaterad på: hemochskola.fi/foralder/
coronatider/

I Ytternäs skola i Mariehamn
satsar Hem och Skolaföreningen på återkommande
verksamhet.
– En fungerande
verksamhetsplan är nyckeln
till en självgående förening,
säger ordförande Markus
Åkerfelt.

Vill ni grunda en körklubb?

■■Finlands Svenska Sång- och Musikförbund har fått medel från
Svenska kulturfonden för att starta ett projekt med körklubbar för
elever i åk 3–6 i samarbete med föräldraföreningar i skolor. Tanken
är att under nästa läsår få igång klubbverksamhet för att väcka intresse för sång och musik. Information kommer att sändas ut till föräldraföreningar i lågstadierna ännu under våren. Mer information via:
www.fssmf.fi
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Årsmötet skjuts upp

■■Förbundets årsmöte har skjutits upp på grund av coronaepidemin.
Medlemsföreningarna får information om det nya mötesdatumet så
snart det klarnat.

Text: Malin Wikström
foto: Markus Åkerfelt

Nykter Solklart!

Ytternäs skola i Mariehamn är en av tre
lågstadieskolor i staden och är en skola med
cirka 300 elever i klasserna 1 till 6.
– Det gäller att ha kontinuitet och åter
kommande verksamhet som fungerar, säger
Markus Åkerfelt.
Han är med i styrelsen för tredje året i
rad och andra året som ordförande. För att
verksamheten ska fungera samarbetar man
med andra samhällsaktörer.
– Vi har ett gott samarbete med Marie
hamns stads friidrottsledare. Hem och Skolaföreningen bidrar med en lokal, och en
gång i veckan drar en ungdomsledare från
staden fysisk aktivitet i Häftis, som riktar
sig till treor och fyror. De har inte någon
eftermiddagsverksamhet, och därför riktar sig
verksamheten till dem.
Föreningen samarbetar också med Lionsföreningen i staden.
– Äldre pensionerade män har läxläsning i
biblioteket en gång i veckan, två timmar efter
skoldagen. Det har fungerat bra.
Läsnatten lockar

Annan återkommande verksamhet är Läs
natten, som ordnas i början av året i samarbete
med bibliotekarierna.
– Det är en natt där elever får sova över i
skolan och låna biblioteksböcker och vara
uppe hur länge de vill. De sover där, och vi
bjuder på kvällsmål och frukost för alla som
vill delta, både elever och föräldrar.
Varje barn som stannar över natten måste ha
en ansvarig förälder under evenemanget. Det
behöver inte vara den egna föräldern, utan kan
vara någon annans. En förälder kan ha max
fem barn som den är ansvarig för.
– Vi har full koll och räknar in och ut hur
många vi har i lokalen, framförallt om det
skulle hända en olycka måste vi ha koll på säkerheten.
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Väggmålningen vid Ytternäs skola är målad av den lokala konstnären Jonas Wilén.

Markus Åkerfelt.

Läsnatten ordnades i februari det här året,
och då deltog cirka hundra personer.
– Förstaklassarna är inte med på Läsnatten.
Det har visat sig att det är lite för tidigt för dem
att sova borta hemifrån. Ettorna har i stället
ett annat evenemang. Vi bjuder alla ettor på
en middag i samarbete med skolköket. Då får
eleverna visa sina föräldrar skolan och också
uppträda med program.
Varje vår blir också de blivande ettorna inbjudna till ett evenemang i maj, då får de träffa lärare och blivande klasskamrater.
– Eleverna har försäljningsverksamhet samtidigt, femmorna håller i det och samlar in
pengar till sin klassresa som de gör i sexan.
Också sexorna får träffa sina blivande klasskompisar under vårterminen, eftersom de byter skola när de börjar sjuan.
– Det är ett samarbete med Övernäs Hem
och Skola-förening i Mariehamn som går ut
på att de som ska gå ut sexan träffar dem som
ska gå ut sexan i Övernäs.
Inga onödiga möten

Kontinuiteten är något som Åkerfelt åter
kommer till.

– Man behöver inte göra det så krångligt. Vi
ser på fjolårets verksamhetsplan, och ser vad
som har fungerat i den. Vi har inte så himla
många möten i styrelsen, eftersom folk är upptagna. Vi har inte möten för mötenas skull,
som en del föreningar har.
Har man lite ordning och en bra verksamhetsplan kräver föreningsarbetet inte så mycket.
Ett råd har Markus Åkerfelt att ge andra
föreningar.
– Det gäller att undvika att byta ut allt för
många i styrelsen samtidigt, då tappar man
kontinuiteten.

■■Förbundet är en av organisationerna som stödjer kampanjen Nykter Solklart! Trots att vårens festligheter ser annorlunda ut för ungdomarna i år är det skäl att påminna om vikten av rusfrihet.
Hälsningar från projektet Varje förälder i Österbotten

■■Tack till er alla som hört av er under våren – vi återupptar samarbetet i höst! Ta hand om dig och dina barn. Vi finns tillgängliga online i fall ni vill ta kontakt.
Hälsningar Petra Högnäs, petra@hemochskola.fi och
Linda Björkgård, linda@hemochskola.fi

anders
Adlercreutz
ordförande

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.
Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.

Efterlyser aktivare föräldrar

Att engagera andra föräldrar i föreningsarbetet
upplever Åkerfelt att inte är helt lätt.
– Vi har inte begärt så mycket av föräldrarna
eftersom de är inte så snabba att hoppa på grejer.
Å andra sidan fick vi hjälp av en en förälder
som är en lokal konstnär inför vårfesten med
att dekorera skolan, så visst får vi hjälp också.
Föräldrar är säkert upptagna, men de skulle
gärna få ta mer egna initiativ och vara mera på.
Markus Åkerfelt har själv två barn som går
i skolan, och han ser det som självklart att
aktivera sig.
– Jag känner att folk har tappat intresset för
ideell verksamhet, man har blivit lite självupptagen. Jag tycker att man måste ge lite också,
inte bara få.
Att ha ett gott samarbete med skolan är
viktigt, något som föreningen har.
– Förutom en bra dialog gäller det att vakta
på att ungarna har det bra, inte bara egna barn,
utan också andra vars föräldrar inte är de som
vågar eller vill tala. Då måste vi i föreningen
föra deras talan.

Gnurf
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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

