Trafikljusmodell för Hem och Skola-dagen – Samarbete på
ett säkert sätt
Anmäl er: hemochskola.fi/dagen
Coronapandemin har lett till att de gemensamma träffarna blivit väldigt få, eller så har
det inte varit möjligt att ordna några träffar alls. Samtidigt finns det ett enormt behov av
samarbete mellan hemmet och skolan. Det har vi fått höra av rektorer, lärare och
föräldrar.
Med det här brevet vill vi uppmuntra rektorerna: nu är det dags att ge den gemenskapsorienterade kulturen
ett lyft och sköta om att det goda arbete som vi alla gjort under de tidigare åren inte rinner ut i sanden.
Undersökningar visar att gemensamma evenemang för hemmet och skolan har en positiv inverkan på
välbefinnandet i hela skolgemenskapen.

Olika sätt att ordna Hem och Skola-dagen
Vi har utvecklat en trafikljusmodell som ni kan använda för att planera ett lyckat evenemang oberoende av
epidemiläget i ert område. I modellen finns idéer till evenemang på tre olika nivåer.
•
•
•

Grönt ljus: föräldrarna kan bjudas in till skolan och evenemanget kan ordnas säkert och med
normala arrangemang.
Gult ljus: sammankomster är begränsade, men evenemanget kan ordnas i smågrupper eller
utomhus med specialarrangemang.
Rött ljus: evenemanget kan endast ordnas virtuellt.

Titta på det bifogade trafikljuskortet. Fler idéer och mer detaljerade instruktioner hittar du på webbadressen
hemochskola.fi/dagen
Det är viktigt att rektorn ger en positiv signal till genomförandet av Hem och Skola-dagen i skolan. Det är en
bra idé att bjuda in många representanter för skolgemenskapen till planeringen och arrangemangen: lärare,
elever, klassföräldrar, föräldraföreningen i skolan eller någon annan lokal frivilligförening. Evenemanget
behöver inte handla om en massiv folksamling på skolgården. Det kan också ordnas klassvis och i
smågrupper och till exempel spridas ut på flera dagar. Då är det möjligt att begränsa antalet deltagare, om
det skulle behövas.
Anmäl dig – du får Hem och Skola-dagens kaffemugg
Som tack för din anmälan får du Hem och Skola-dagens högklassiga kaffemugg. Den tål tid och finns
behändigt till hands också när vi åter kan tryggt träffas på gemensamma kaffestunder för familjerna och
skolan. När du skickar in din anmälan kan du även beställa produktpaketet för Hem och Skola-dagen
(modellen för år 2020), om du vill. Observera att antalet produkter är begränsat och paket delas ut i
anmälningsordning så länge de räcker till.
Det bästa inlägget får pris – delta i utmaningen i de sociala medierna!
Dela ut bilder och stämningar från er Hem och Skola-dag i de sociala medierna med hashtaggarna
#hemochskoladagen och #kodinjakoulunpäivä. Vi belönar de bästa inläggen och evenemangsbeskrivningarna
i de sociala medierna år 2021 genom att skicka reflexbrickor till alla elever i vinnarskolan. Följ också
nyheterna om Hem och Skola-dagen på Facebook och Instagram: @kodinjakoulunpaiva.
Vi önskar dig och din gemenskap krafter och uthållighet i skolvardagen!
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