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Ledare

”

Vad är det med sommaren som vi lider sådan brist på
resten av året? Jag tror inte att det är enbart solen och
värmen. Vi kanske saknar upplevelsen av oss själva
som lite friare, lite gladare, lite mer avslappnade?

Skynda att älska

■■Så har en ny termin dragit igång.
Förväntansfulla nya ettor har förberett sig med sin förs
ta penal och skolväska, åttondeklassarna kravlar sig mödo
samt upp ur sina sängar om morgnarna. Föräldrarna har
fullt upp med nya storartade projekt på jobbet, med att plas
ta skolböcker, pussla barnens hobbyer och fylla i anmälning
ar hit och dit. Mitt i yran ligger sommarsaknaden väldigt nära
ytan. ”En sommar går förbi, den är alltid lika kort” sjunger vi
i Höstvisan av Tove Jansson och Erna Tauro.
Vad är det med sommaren som vi lider sådan brist på res
ten av året? Jag tror inte att det är enbart solen och värmen. Vi
kanske saknar upplevelsen av oss själva som lite friare, lite gla
dare, lite mer avslappnade?
■■Vårt skolväsende har prisats högt i utlandet. Skolan utgör
ryggraden i vårt välfärdssamhälle och är grunden för vår de
mokrati. Alla får vara med, och alla erbjuds – åtminstone i
teorin – samma förutsättningar för att tjäna sitt levebröd. Vår
skola är fenomenal bland annat på att lära ut självdisciplin
och samarbete samt vikten av att strukturera, jobba målmed
vetet och prestera. De här färdigheterna ger obestridliga för
delar i arbetslivet.
Inget illa med det. Vårt samhälle behöver duktiga, utbilda
de individer för att kunna tackla mänsklighetens alla utma
ningar både i dag och i morgon. Vi behöver folk som klarar
av att ge avkall på tillfredsställelse i nuet framför en förväntad
fördel i framtiden.
Samtidigt ser vi idag psykiskt illabefinnande hos unga i
större grad än någonsin. Även om denna ökning inte gäller
allvarliga psykiatriska diagnoser måste vi ta signalen på allvar.
Dagens barn och unga upplever oftare än förut prestations
ångest förenat med en viss tomhetskänsla.
Var hittar vi botemedlet? Kanske vi ska försöka hjälpa våra
barn att hålla fast i känslan av obegränsad tid? Låta dem hålla
kvar en liten smula sommarlov året runt? Inte boka upp dem
med hobbyer? Fundera på om hobbyerna verkligen behöver
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vara så uppstyrda och handledda av vuxna? Satsa mer på så
dant som ökar deras självkänsla (”du är älskad för den du är,
oberoende var du presterar”), till och med lite mer än vi öser
på deras självförtroende (”jag vet att du klarar denna upp
gift”)? Låta dem sysselsätta sig med i våra ögon fullständigt
icke produktiv eller utvecklande verksamhet? Låta dem hit
ta sina egna måttstockar, sina egna passioner? Låta dem göra
ingenting alls om de så önskar?
■■Själv har jag alltid sett strävan efter att prioritera potentiell
nytta i framtiden framför en fördelaktig upplevelse i nuet som
ett självklart ideal. Det är först helt nyligen som jag har börjat
tänka om. Idealet ger kanske framgång, men framgång är ab
solut inte detsamma som lycka. Kanske
lyckan ligger i att nyttja stundens po
tential så mycket som möjligt?
Vår tid och vårt sätt att leva ger
barnen gott om möjligheter att bli
supereffektiva på att leverera sådant
som andra förväntar sig av dem.
Skolan bygger vidare på denna lin
je. Resultatet är förhoppningsvis
framgång. Det som blir mer
styvmoderligt behandlat av
oss alla är välbefinnandet, el
ler lyckan om ni så vill.
Skolan tar stort ansvar för
framgångar och prestationer.
Kanske vi föräldrar kunde ta
större ansvar för välmåendet?
”Skynda dig älskade, skyn
da att älska.”

Nora Grotenfelt
förbundsordförande

I det här numret

Både
roligt
och tungt

■■Att vara förälder är en källa till
lycka och glädje. Samtidigt kan det
vara både tungt och stökigt. I en un
dersökning gjord 2020 jämförde man
utmattningsgraden hos föräldrar i 42
länder. Finland kom på sjunde plats.
En av förklaringarna är att vi lever rätt
isolerat med mentaliteten att man ska
klara sig själv.
I länder där familjer lever mera iso
lerat var utmattningsgraden högre än
i länder där man tar ett gemensamt
ansvar för barnen. Gemenskap och
gemensamt ansvar har stor betydelse
för familjens ork.
En viktig ingrediens i Hem och
Skolas verksamhet är att skapa ge
menskap mellan föräldrar. Det är vik
tigt att föräldrar kan träffas när det
känns tungt. Bara att dela din oro,
trötthet eller irritation med någon an
nan som är i samma situation eller
som har en motsvarande erfarenhet
kan vara till stor hjälp. Har du till ex
empel märkt hur ofta det hjälper bara
någon lyssnar?
Vi vill ge dig som förälder en möj
lighet att möta andra föräldrar och
på det sättet hitta en gemenskap som
stärker dig i din roll som förälder. Vårt
nya program Föräldramentor i sko
lan och konceptet Träffpunkt föräld
rar är exempel på hur vi genom vår
verksamhet vill stödja dig i ditt för
äldraskap.
Jag önskar dig en fin start på hös
ten och både ork och glädje i ditt för
äldraskap.

Micaela Romantschuk
verksamhetsledare vid Förbundet Hem och
Skola

Innehåll
Konsten att skapa en bra dialog

4

Sedan två år tillbaka fungerar Hanna Åminne
som kommunikationsmentor. I uppdraget ingår
att skapa en hållbar och fungerande kommunikation mellan skolan och hemmen, men också
internt. Hanna Åminne är övertygad om att dialogen mellan skolan och hemmet är avgörande
för att barnet ska kunna ta till sig undervisningen på bästa sätt och trivas i skolan.

Gå med i Hem och Skola

8

Pargasbon Anders Vahtola har varit aktiv i Hem
och Skola-föreningar i snart femton år. Det har
gett honom mycket:. – Barnen ser att du är en
pappa eller mamma som vill vara med, som är
närvarande, som känner deras klasskamrater
och deras familjer. Avkastningen av den närvaron får man skörda i många år efteråt. Det ser
jag nu själv med mina tonåringar, säger han.

Investera tid i barn och unga

11

Micaela Röman skriver i sin kolumn om att vuxna behöver ge ungdomar tid och sysselsättning. Av den orsaken är hon lagledare i ett fotbollslag. “Vår väna strävan med laget är att
hålla ungdomarna borta från butikens parkeringsplats - en av samlingsplatserna för många
unga i min hemkommun. Utöver fotbollen försöker vi ordna så många andra tillfällen som möjligt där lagmedlemmarna under relativt fria former får ”hänga tillsammans”, skriver hon.

Mina skolminnen

16

Kira Shkarun kom till Finland från Ukraina för
snart ett halvt år sedan. Hon fick ganska snabbt
jobb som assistent för några ukrainska barn i
en svensk skola i Borgå. “I vårt utbildningssystem läggs stor vikt vid akademiska kunskaper.
Att kunna lösa en andragradsekvation anses
viktigare än att kunna laga mat och tvätta sina
kläder.”, skriver hon.

rådgivningarna firar 100 år

28

Den första barnrådgivningen hade mottagning
i en vedkällare i Berghäll i Helsingfors.I dag
omfattas alla barn av servicen.

En omelett mättar

28

En omelett är perfekt mellanmål. Smaksätt den
med det du gillar, till exempel exempelvis tomat, ost, stekt svamp, skinka eller oliver.
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reportage

Hanna Åminne
är rastvakt och
kastar boll med
Selma Åminne, Celina Sidbäck och Bianca Ström.
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Konsten
att skapa en
bra dialog
En bra kommunikation mellan hemmet och
skolan kan vara avgörande för hur det går för
ditt barn. I Smedsby-Böle skola i Korsholm
fungerar kommunikationsmentorn Hanna
Åminne som ett stöd för sina kolleger.
Sonja Finholm, text • Nelly Björkholm, foto

läs mera
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reportage
– Hej Hanna! Får vi vara med på bild?
När eleverna i årskurs 3 ser att smågruppslä
raren Hanna Åminne blir intervjuad vill alla
vara med. Eleverna håller upp dörren och frå
gar artigt vad vi håller på med.
– En av skolans grundvärderingar är välmå
ende och här är kommunikationen en avgö
rande del. Vi vill att eleverna ska få med sig
rätt värderingar redan från början, säger Han
na Åminne.
Sedan två år tillbaka fungerar hon och sko
lans rektor Lena Sjöholm-Fahllund som
kommunikationsmentorer. I uppdraget in
går att skapa en hållbar och fungerande kom
munikation mellan skolan och hemmen, men
också internt. Hanna Åminne är övertygad om
att dialogen mellan skolan och hemmet är av
görande för att barnet ska kunna ta till sig un
dervisningen på bästa sätt och trivas i skolan.
– Allt handlar om hur vi bemöter varandra
och hur vi lyckas skapa förtroende. Om för
äldrarna känner sig delaktiga får de en tydliga
re bild av det som händer i skolan och en po
sitivare upplevelse, säger hon.
På skolans webbplats kan man också läsa att
alla föräldrar som vill är välkomna till skolan
för att följa med en lektion eller en skoldag.
Coronan förändrade

Kommunikationen mellan lärare och föräld
rar har förändrats en hel del under pandemin.
Tidigare var Wilma och andra digitala kana
ler ett komplement till klassträffar och föräld
ramöten, men under de senaste två åren med
olika restriktioner har skolorna fått fundera på
hur de ska nå ut. Hanna Åminne gick sin men
torsutbildning strax innan pandemin och fick
genast nytta av det hon lärt sig. Temat för ut
bildningen – som ordnades av av Centret för
livslångt lärande i samarbete med Hem och
Skola – var hållbar kommunikation och att
mötas i samtalet. Deltagarna fick verktyg för
att kunna ta upp olika frågor med föräldrarna.
– Alla lärare kommer någon gång att stå in
för ett jobbigt samtal. Min övertygelse är att
allt går att diskutera, bara man gör det på rätt
sätt. Det är också bra att komma ihåg, och till
och med säga det högt, att vi gör det här till
sammans för barnets bästa – hur obekvämt det
än kan kännas.
Hanna Åminne berättar om ett svårt fall där
föräldern efteråt tackade henne genom att säga
att samtalet visade att hon som lärare på riktigt
bryr sig om barnet.
– Det kändes bra att höra. Men visst finns
det också gånger när vi inte nått fram till
varandra.
I mentorskapet ingår att vara ett stöd för
kollegorna. Hanna finns där som bollplank in
för ett samtal och hon kan också vid behov va
ra med under mötet med föräldrarna.
– Vi har inte gjort någon invecklad byråkra
ti, utan oftast handlar det om att någon rycker
mig i ärmen och så diskuterar vi över en kopp
kaffe i lärarrummet. Jag är också mån om att
följa upp samtalet och fråga hur det gick.
Den populära appen och kommunikations
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Hanna Åminne jobbar som smågruppslärare i Smedsby-Böle skola och är även en av skolans
två kommunikationsmentorer.

tips
Anteckna allt som händer i klassen för att ha en bra dokumentation.
Planera mötet noggrant innan
och försök skapa en bra stämning för
att få igång ett naturligt samtal. Det är
också din uppgift att styra samtalet.
Var ödmjuk och lyhörd. Det finns
alltid två sidor av saker som hänt.
Lyft alltid först upp positiva saker,
gärna till och med lite överdrivet, då
blir det lättare att ta upp det svåra.
Källa: Hanna Åminne, kommunikationsmentor i Smedsby-Böle skola

kanalen Wilma används också i Smedsby-Böle
skola, men Hanna Åminne är lite tudelad till
den. Hon säger att hon sett både bra och dåli
ga sidor av appen.
– Fördelen med Wilma är att det är ett
snabbt och enkelt sätt att få kontakt, men jag
anser att man måste vara väldigt försiktig med
hur man använder kanalen. Varken föräldrar
eller elever vill sitta och oroa sig för dagens an
märkningar. Dessutom är det lätt hänt att det

sker missförstånd eller att man läser in saker
som inte finns.
I Smedsby-Böle finns därför numera en tyd
lig policy: Wilma är endast till för informa
tion och positiva kommentarer. Alla former
av anmärkningar och negativa kommentarer
ska framföras per telefon.
Alternativa föräldramöten

Men kommunikation handlar inte bara om de
tråkiga sakerna – tvärtom. Tillsammans med
sina kollegor har Hanna Åminne också funde
rat kring alternativ för föräldramöten. I stället
för stormöten där alla matas med information
kan man välja att skicka viktig info via Wil
ma, klassvisa nyhetsbrev och infolappar, och i
stället använda föräldramöten till att lära kän
na varandra och diskutera värdegrundsfrågor.
Åminne säger att de första träffarna är vikti
ga – här läggs grunden till en fungerande kom
munikation. Om lärarna och föräldrarna kän
ner varandra är tröskeln att ta kontakt lägre.
– Man kan till exempel ordna grillkvällar
eller ha olika samarbetsövningar. När det gäl
ler att lära känna varandra finns det inget som
slår fysiska möten.
Under pandemin har Smedsby-Böle skola,
precis som alla andra, tvingats koncentrera sig
på att få vardagen att gå ihop, men nu ser det

”Wilma hjälper oss
att ha koll”
För kuratorn Anna Backlund
i Jakobstad är Wilma ett
viktigt arbetsredskap. Här
kan hon till exempel hålla
koll på frånvaro och smidigt
få kontakt med föräldrarna.

ut som om det på nytt finns rum också för ut
bildningar, kurser och projekt.
– Kommunikationen är en viktig del av ar
betet i skolan och jag uppmuntrar alla skolor
att ta tag i det här. Det kan verka som självkla
ra saker, men vi kan alla bli bättre på att kom
municera, säger Hanna Åminne.
Öppen kommunikation viktig

Petra Högnäs är sakkunnig på Hem och Skola
och den som ansvarat för mentorsutbildning
en. Hon är glad att man i Smedsby-Böle sko
la har hittat ett fungerande sätt att göra för
äldrar delaktiga.
– En öppen kommunikation mellan hem
met och skolan är grunden för all form av för
äldraverksamhet. Samarbetet blir också lätta
re om man inom kollegiet har gemensamma
uttalade förhållningssätt när det gäller samar
betet med föräldrarna och någon att vända sig
till om man behöver få bolla eventuella utma
ningar, säger hon.
Petra Högnäs säger att alla kan ha nytta av
att fundera över hur vi kommunicerar, varför
vi ordnar möten och om vi faktiskt når fram
till målgruppen.
– Det är också bra att komma ihåg att in
formation inte nödvändigtvis är samma som
kommunikation.

Varje morgon loggar Anna Backlund in i
skolappen Wilma. Föräldrar med barn i låg
stadieåldern skriver ofta av sig på kvällen när
vardagsruljansen lugnat ner sig.
– Det här gör att vi snabbt får kontakt.
Föräldern kanske oroar sig för något och ber
mig ringa upp, och jag kan ta tag i det ge
nast på morgonen.
Anna Backlund gillar Wilma som arbets
redskap. Här kan hon till exempel se om en
elev har upprepade frånvaroanteckningar.
– Det kan till exempel vara så att eleven
alltid är borta på torsdagar, eller första lektio
nen på fredagar. Om vi ser ett mönster kan
vi tillsammans med eleven, vårdnadshavarna
och övrig skolpersonal kolla upp vad frånva
ron kan bero på. Det kan till exempel handla
om att man har gymnastik på torsdagar el
ler ett svårt läsämne på fredag morgon. Från
varon kan också bero på utmaningar i hem
met, till exempel att ett skilsmässobarn ofta
kommer för sent till skolan varannan vecka
för att det strular med skjutsarna.
Positiv feedback viktig

Medan Anna Backlund, som jobbar med
årskurserna 1–6, kommunicerar enbart
med föräldrarna har hennes kollega Camilla Lasén på årskurserna 7–9 kontakt också
med eleverna via Wilma. Här har eleverna
en egen inloggning och kan se alla anteck
ningar.
– Eleverna hos oss använder Wima fram
för allt för att hålla koll på klassrum, läxor
och prov, men de ser också alla anteckning
ar. En del påverkas förstås, både positivt och
negativt, men överlag tycker jag att Wilma
fungerar bra. Man märker till exempel hur
gott en positiv anteckning gör, speciellt för
elever med olika utmaningar i skolvardagen
kan ett bravo på Wilma betyda mycket.
Att eleverna ser vilka alla prov som är in
satta den kommande månaden kan orsaka
stress hos eleverna, vet Camilla Lasén. Vissa
elever gillar det och kan planera, medan det
för andra kan kännas övermäktigt.
– Visst har jag också märkt att det inte all
tid är så roligt när det plingar till i telefonen.

Anna Backlund är kurator i lågstadierna
Lagmans och Bonäs-Vestersundsby i Jakobstad. Hon tycker om Wilma som informationskanal.

Kurator Camilla Lasén i Oxhamns skola i
Jakobstad säger att en positiv anteckning i
Wilma kan lyfta hela skoldagen.

Både elever och föräldrar kan bli stressade,
speciellt om man av någon anledning är in
ne i en period med mycket anmärkningar.
Både Anna Backlund och Camilla La
sén anser ändå att både positiva och negati
va anteckningar har sin plats i Wilma, men
att man samtidigt behöver se till att det inte
går inflation i anteckningarna. Om verkty
get används på rätt sätt det finns ingen orsak
varken för föräldrar eller elever att vara räd
da för Wilma. Och precis som personalen i
Smedsby-Böle skola är både Anna Backlund
och Camilla Lasén måna om att alltid ta svå
ra eller känsliga samtal öga mot öga.
– Wilma fungerar bra som informations
kanal, men när det handlar om att disku
tera med vårdnadshavare får jag ut mycket
mera av ett riktigt samtal. Nyanser, kropps
språk och känslor går ofta förlorade i skrift
lig kommunikation, säger Anna Backlund.
HEM & SKOLA • 3/2022 •
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”Gå med
i Hem och Skola
av själviska skäl”
Efter snart 15 år i föräldraföreningar är Anders Vahtola något av en Hem
och Skola-veteran. Han avskyr tjafs om småsaker på styrelsemötena och
tackar aldrig nej till en mockaruta.
Pamela Friström, text • Robert Seger, foto
– Jag var nybliven småbarnsförälder och nyin
flyttad Pargasbo när jag gick med i daghem
met Bantis föräldraförening för tolv år sedan.
Jag ville lära känna andra vuxna. Hur det nu
kom sig blev jag ordförande, fixade gårdstalko,
byggde snickarbod och grillade korv på dagis
gården, berättar Anders Vahtola.
– Det fanns en väldig iver att få igång en
Hem och Skola-förening på daghemmet. Och
det var roligt att vara med om att starta en för
ening och vara med om att forma verksamhe
ten från grunden. När barnen blev större fort
satte jag av bara farten i skolans föräldraför
ening. Först i Malms skola i Pargas och sedan
i S:t Karins svenska skola.
– I Malms skola hade Hem och Skola ett
tydligt fokus på att samla pengar till lägersko
lan. Det var en jättestor uppgift och ganska
stora summor som behövdes. Men påhittiga
föräldrar gjorde en fantastisk plan med en års
klocka där varje årskurs fick i uppgift att under
läsåret ordna ett specifikt evenemang för sko
lans familjer – gårdsfest, halloweendisco, sånt.
Så där rullade det på, vi fick ihop pengarna och
jättetrevliga traditioner på köpet.
– I S:t Karins där vi bor nu har föräldraför
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Jag tycker om att vara
aktiv, planera framåt,
sätta mål, söka lösningar. Det värsta är
att sitta på möten och
älta detaljer. Sedan
känns det förstås bra
att bidra till medborgarsamhället på det
här sättet, det är viktigt och roligt.

eningen satt mycket krut på att ordna efter
middagsklubbar på svenska.
Nu sitter du dessutom i Hem och Skolas
förbundsstyrelse, hur känns det?
– Jag har väl nått toppen av min Hem och
Skola-karriär nu då jag får vara med både lokalt
och på förbundsnivå. Det är jätteintressant att
kombinera båda perspektiven.
Vad är det med Hem och Skola som får
dig att hänga med fortfarande efter alla
år?
– Jag tycker om att vara aktiv, planera fram
åt, sätta mål, söka lösningar. Det värsta är att
sitta på möten och älta detaljer. Sedan känns
det förstås bra att bidra till medborgarsamhäl
let på det här sättet, det är viktigt och roligt.
– Det var en klok mamma här i S:t Karins
som sa så bra att hon är med för att hon vill
försöka bygga värderingar och öka vänligheten
mellan familjerna. Jag har tänkt mycket på det.

läs mer på nästa uppslag

»

Jag har
hängt med
redan på två
lägerskolor
och snart får
jag åka på
lägerskola
med Selma,
säger Anders
Vahtola.
HEM & SKOLA • 3/2022 •
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Det finns de där papporna som alltid ställer upp, som gör hur mycket som helst, transporterar, grillar och dammsuger upp efter disco. Men föräldraföreningens styrelse lockar inte. Det är synd, säger Anders Vahtola. Här med dottern Selma, 11.

Var är papporna?
– Vi är tyvärr inte så många pappor som vi
kunde vara. Föräldraengagemanget har fått en
stämpel av att vara mammornas domän. Det
är mammorna som har hand om skolkontak
ten, går på föräldramöten och engagerar sig en
den lokala föräldraföreningen.
– Många pappor tränar fotbollslag och inne
bandylag och sätter jättemycket tid på barn
och ungdomar, men lokala föräldraförening
ens styrelse lockar inte. Det är synd, för Hem
och Skola behöver verkligen alla slags föräldrar.
– Det är lätt att klaga på pappor som inte en
gagerar sig, men det kan hända att pappor be
möts lite annorlunda i skolsammanhang. Det
kan hända att föreningen kör på och mest gör
det som mammorna vill göra, och kanske in
te riktigt ger papporna utrymme. Alla vill lik
som inte baka mockarutor.
Är det något som oroar dig?
– Jag tycker mig kanske se en trend att sko
lor och familjer betraktar varandra från ett allt
mer enkelriktat perspektiv. Familjerna ser sig
själva som kunder till skolan, och skolan har
inställningen att föräldraföreningarna levere
rar allt som kommunen inte längre betalar för.
Värderingarna har hårdnat, och det gäller in
te bara skolvärlden.
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– Grejen med Hem och Skola är ju att det
omfattar hemmet och skolan. Att vi inte leve
rerar enkelriktat från något håll utan faktiskt
möts. Efter alla Hem och Skola-år jag kan näs
ta tycka att samarbetet lyckades bäst på dag
hemmet. Personalen stödde oss i vårt föräld
raskap och föreningens uppgift var inte bara
att fixa pengar.
– Jag hoppas att pandemin fick oss att ha
ja till lite, och påminde oss om att dialog och
gemenskap är det viktigaste i vår verksamhet.
Vad gör dig förhoppningsfull?
– Det finns en otrolig kraft i ett Google
Sheet eller Exceldokument! Det må vara svårt
att locka styrelsemedlemmar, men de där upp
giftsblanketterna blir alltid fulltecknade när
man bryter ner uppgifterna i enskilda, konkre
ta uppgifter. Det funkar alltid, det är otroligt.
– Det går lätt onödigt mycket tid till att tjaf
sa på styrelsemötet om hur skoldiscot ska ord
nas. Men skriv ”dj” ovanför en ruta och någon
kommer att fylla i den!
Vill du hälsa något till andra föräldrar?
– Vänta inte med att engagera dig, tiden går
alltför fort. Dessutom handlar det slutligen om
en ganska liten insats, sex eller sju möten per
år, och något evenemang.

Profil
Namn: Anders Vahtola
Ålder: 45 år.
Bor i: S:t Karins.
Familj: Hustrun Tiia och döttrarna
Emma, 17, Elsa, 15 och Selma 11
år.
Jobbar: Inom försäljning.
På fritiden: Musicerar, båtliv, familjeliv.
Bästa skolmaten: Skolans fiskpinnar, på den tiden fick man ta så
många man ville.
Favoritämne i skolan: Modersmål, man fick skriva uppsats.

– Sedan tycker jag att man ska gå med i Hem
och Skola av själviska skäl. Inte för andras skull
utan för att du och din familj har nytta av det.
Barnen ser att du är en pappa eller mamma
som vill vara med, som är närvarande, som
känner deras klasskamrater och deras familjer.
Avkastningen av den närvaron får man skör
da i många år efteråt. Det ser jag nu själv med
mina tonåringar.

”
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Under tre dagar får man en ganska bra bild av hur
de unga mår, vad som rör sig i deras tankar, vad de
vill och vad de behöver.

Investera tid i barn och unga

■■Läser i den lokala tidningen att en del äldre invånare i min
hemkommun inte längre vågar gå utanför det egna hemmets
väggar under kvällarna. Orsaken de uppger är ”ungdomarna”.
Ungdomar, som enligt artikeln samlas i klungor, ropar osak
ligheter och hotar förbipasserande.
Det är naturligtvis mer än synd att en del äldre personer
känner sig otrygga i sin egen närmiljö. Som mamma och i
synnerhet som beslutsfattare är jag rätt insatt i de problem
som förekommer också i min hemkommun och jag vet inte
hur många gånger jag i politiska sammanhang hört att något
borde göras för att åtgärda de här problemen.
Något borde göras. Oftast är det någon annan som borde
göra något - då det finns mycket att göra och få som vill ta tag
i det så går denna någon sällan att hitta.
■■Jag är nyss hemkommen från en tre dygn lång fotbolls
turnering och det trots att jag, precis som alla andra vuxna,
egentligen inte har tid för sådant. Jag kan räkna upp ett antal
orsaker som egentligen omöjliggör en lång resa med ett fot
bollslag. Jag är mamma, företagare, politiker och förenings
aktiv - alla mina kvällar fullbokade, jag har egentligen inte
tid. Frågar man min man och min familj har jag verkligen in
te tid.
Jag är ändå salig över att jag tog mig tiden att åka.Tre inten
siva dygn med ungdomar nyss fyllda tretton år, både pojkar
och flickor, gav mig möjligheten att vara denna någon. Som
lagets ledare känner jag spelarna rätt väl, jag kan deras spelar
nummer och vet ungefär hur gängen inom laget ser ut. Den
här turneringen gav mig ändå så mycket mer.
■■Vår väna strävan med laget är att hålla ungdomarna bor
ta från butikens parkeringsplats – en av samlingsplatserna för
många unga i min hemkommun. Utöver fotbollen försöker
vi ordna så många andra tillfällen som möjligt där lagmed
lemmarna under relativt fria former får ”hänga tillsammans”
– vi har klättrat, vi har testat parkour, vi har ordnat fester på
ungdomsgården. Vi är naturligtvis glada över att lagmed

lemmarna valt att spela fotboll, men främst försöker vi stöd
ja dem i deras sociala kunskaper och som vuxna finnas till för
dem. Om inte fotbollen alltid känns så lockande hoppas vi att
kamratskapen ska vara så viktig att spelarna ändå dyker upp
på träningarna.
Det här var lagets första längre turnering utan föräldrar.
Det innebär att jag tröstat, plåstrat om, rett upp, duschat och
sovit tillsammans med spelarna. Under tre dagar får man en
ganska bra bild av hur de unga mår, vad som rör sig i deras
tankar, vad de vill och vad de behöver.
■■Att jag under några da
gar var den här någon,
det innebär inte att jag
gjort något speciellt
eller fått något till
stånd. Jag hoppas
ändå att jag med
min blotta närvaro
kunnat visa att det
också utanför den
egna familjen kan
finnas vuxna som
finns till, som vill
tillbringa tid med
dem och som de
kan vända sig
till i den stund
det behövs.

Micaela
Röman
Mamma,
företagare,
beslutsfattare
och lagledare
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Åland satsar på
välbefinnande i skolan
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fakta
På Åland har ett projekt för att öka
välbefinnandet i skolorna dragits i
gång. Huvudman är utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering och
satsningen kostar cirka 200 000 euro.
Intresserade skolledare och lärare har
fått anmäla sig till projektet, som är
frivilligt. I det första skedet deltar
de i en utbildning, som består av närstudiedagar under fyra tillfällen. Det
första tillfället hölls i maj, det sista hålls
i början av 2023. Utbildningen har
fokus på positiv psykologi och leds av
filosofie doktor Åse Fagerlund. Hon leder en grupp som forskar i metoder att
stärka välbefinnandet hos barn, unga
och vuxna vid Folkhälsans forskningscentrum.
Deltagarna ska bilda team med
andra intresserade i sin skola eller sitt
distrikt och göra upp konkreta arbetsplaner som anpassas efter förutsättningarna i den egna skolan eller distriktet.
Hemmen ska också involveras i arbetet.

Liam Ejder, Klara Nordlund, Line Dunder,
Emmie Linderbäck och Vincent Laxell längst
till höger målar solar under en lektion. De
är elever i årskurs 2 i Ytternäs skola i Mariehamn och har funderat på vad som får dem
att må bra.

På väggen i klassrummet i Ytternäs skola i Mariehamn hänger bilder av hin
kar som är på väg att fyllas med många droppar. På dem har eleverna skrivit
saker som får dem att må bra. ”Jag får vara med” står det på en droppe.
Anna Donning är lärare i klassen och en av deltagarna i projektet för att
öka välbefinnandet i skolorna.
– Mycket bra, säger hon om projektet.
Helena Forsgård, text • Kjell Söderlund, Foto

läs mer på nästa sida
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Ida Fyrqvist, föreståndare för Näfsby skola,
anmälde sig omgående när hon fick infor
mation om satsningen på välbefinnande.
– En av min hjärtefrågor, säger hon.
Klasslärarna Tiina Forsström och Anna Donning till höger säger att satsningen har alla
möjligheter att göra skillnad på sikt.

Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig
vid utbildningsbyrån vid Ålands landskapsre
gering, har lagt upp ramarna för projektet.
– Undersökningar visar att barn och unga
mår sämre. De är allt mer stressade och depres
sion märks i allt yngre åldrar. Hittills har man
mest fokuserat på problemen och satt in stöd
åtgärder när de uppstått. Nu vill vi i stället sat
sa på barnens styrkor och på så sätt ge dem för
utsättningar att må bra på lång sikt, säger Ka
tarina Halme-Wiklund.
Projektet är ambitiöst upplagt och de som
anmält sig till utbildningen – närmare 30 per
soner – blir borta från sitt ordinarie arbete un
der närstudiedagarna. Det i sin tur ställer sina
krav på skolorna eftersom vikarier ska ordnas.
Tvekade inte

Från Ytternäs skola i Mariehamn, med årskur
serna 1–6, deltar klasslärarna Anna Donning
och Tiina Forsström i utbildningen. De in
går i ett team med sex andra deltagande lärare
från stadens två övriga grundskolor och teamet
ska göra upp en plan för det fortsatta arbetet.
– Idén med det är att vi följer samma plan
så att det inte skiljer mellan skolorna i Ma
riehamn. Tanken är också att det ska finnas
mindre välbefinnande-grupper i varje sko
la, säger Anna Donning som inte tvekade
att anmäla sig när hon fick höra om den här
satsningen.
- Jag har tidigare gått på en kurs i positiv psy
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kologi med Åse Fagerlund och den var otro
ligt bra.
I den arbetsplan som teamen ska göra ska
det tydligt framgå vad man tar upp i de oli
ka årskurserna.
– I årskurs ett kan vi till exempel lyfta fram
styrkor. I vår skola har vi lärare valt ut tio styr
kor att arbeta med, bland dem ”modig”, ”är
lig”,” förlåtande” och ”samarbetar bra”. Vi har
läst böcker och tittat på bilder och diskuterat
vilka styrkor som syns i berättelserna. Det hand
lar om att medvetandegöra och fokusera på det
som fungerar. Om det exempelvis uppstår en
konflikt i klassen kan vi lyfta styrkorna när vi
försöker reda ut den, säger Anna Donning.
De tio styrkorna finns numera nedskrivna
på planscher som hänger på väggen i klassrum
met. Här hänger också bilder av hinkar som är
på väg att fyllas av droppar. På dropparna har
eleverna skrivit saker som får dem att må bra.
– Välbefinnande ska genomsyra hela vår
skolvardag. Det ska bli ett sätt att tänka och
vara på. Men vi behöver inte börja helt från
noll. Vi gör en hel del bra saker redan men nu
blir arbetet mer strukturerat, säger hon.
Hemmen med

Tiina Forsström säger att föräldrar och vård
nadshavare givetvis ska involveras i arbetet.
– Vi har förberett ett material som vi ska pre
sentera på föräldramöten. Tanken är att frågor
na ska diskuteras mer systematiskt och aktivt.

Föräldrarna ska själva fundera mer på vad som
är viktigt för att deras barn ska må bra i sko
lan, säger hon och tillägger:
– Det är viktigt att alla är med. Det är lätta
re som elev att ta till sig kunskap om man mår
bra, men det är också lättare att lära ut och lätt
are att stödja sitt barn om även vi lärare och
föräldrar mår bra.
Mer strukturerat

Ida Fyrqvist är föreståndare för Näfsby sko
la, en skola på den åländska landsbygden med
118 elever i årskurserna 1–6. Hon tvekade inte
heller att anmäla sig när tillfället kom:
– Välbefinnande är en av mina hjärtefrågor
och i mitt ledarskap vill jag stärka skolan in
ifrån. Nu får vi hjälp att titta mer analytiskt
och kritiskt på det som vi redan gör och sedan
förfina och förbättra. Arbetet blir mer struk
turerat och alla blir involverade. Men alla skol
enheter är unika och allt fungerar inte på sam
ma sätt. Därför är det bra att vi som en mind
re skola ska göra vår egen plan, säger hon och
fortsätter:
– Det här är inte ett arbete som vi börjar nu
och avslutar om ett år. Det måste pågå hela ti
den och det är mitt ansvar att se till att vi håller
oss till planen och inte hoppar på nästa snabb
tåg som kommer rusande.
Ida Fyrqvist betonar också föräldrarnas roll:
– Vi ska involvera dem ännu mer och stär
ka samarbetet med dem.

TEATER TAIMINE

-turnéteater för barn och ungdom-

ATT HANTERA EN

VU X E N

LÄSÅRET

22-23

En listig pjäs som hjälper dig att förstå de vuxna.
I alla roller Outi Paasivirta och CG Wentzel
Text och regi Tove Appelgren

Beställningar och förfrågningar:

Åk. 1-6

040 685 3939, info@taimine.fi, taimine.fi
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Mina skolminnen

■■Jag kom till Finland från Krim för fem månader sedan,
och fick ganska snabbt jobb som assistent för några ukrainska
barn i en svensk skola i Borgå. Min yngsta bror började i Box
lågstadieskola. Jag vill betona att jag inte är utbildad pedagog,
det här är mina egna reflektioner och jämförelser av det fin
ländska och ukrainska skolsystemet.
Jag gick ut årskurs 9 år 2014 på Krim, samma år som Ryss
land invaderade halvön. Eleverna på årskurserna 9 och 11 var
därmed de sista som fick ukrainskt betyg. Åtta år har gått se
dan annekteringen av halvön, och undervisningen har föränd
rats. Jag vet inte så mycket om förändringarna, men jag vill be
rätta om mina minnen och säga vad jag har upplevt som både
häpnadsväckande och annorlunda i skolorna i Finland.
I förberedande årskurs 1 lärde vi oss skriva, läsa, räkna och
dessutom att sitta stilla vid skolbänken hela 45 minuter. Jag
minns hur svårt det var att sitta stilla i flera timmar under
skoldagen.

■■Det förvånade mig att eleverna i de finländska skolorna kan
välja att läsa de böcker de själva vill. Jag tror att det är så kär
lek till läsningen uppstår. Vi hade inte samma valfrihet, vi läs
te alster för vuxna vilkas tankegångar är svåra att förstå än i
dag. Jag kommer ihåg hur vi fick till läxa att lära oss ett ut
drag ur Furst Igor (opera av Alexander Borodin som handlar
om varjagfursten Igor). Läxan ledde till många tårar, förstör
da nerver, anmärkning i dagboken – och ändå förstod jag ing
enting.
I vår skola var vi tvungna att ha skoluniform. För det mes
ta var det obekvämt och tråkigt, men vi hade ingen annan ut
väg. Var du inte klädd i skoluniform fick du anteckningen
”otillfredsställande” i dagboken.

■■Redan i den förberedande klassen hade vi välskrivning. Vi
fick skriva endast med bläckpenna. Den minsta lilla korrige
ringen räknades som fel. Läraren korrigerade felen och betyg
satte med sin röda penna. Det var skamligt att få en röd tvåa.
I vårt utbildningssystem läggs stor vikt vid akademiska
kunskaper. Att kunna lösa en andragradsekvation anses vikti
gare än att kunna laga mat och tvätta sina kläder. Många unga
får det svårt när de ska klara sig på egen hand senare i livet.
Praktiskt taget alla i Finland kan engelska. Jag började lä
sa engelska på årskurs 2, men lärde mig inte att förstå och
tala det. År efter år studerade vi samma ämne, Storbritan
niens kultur, och mot slutet av årskurs 9 visste jag att Lon
don är Storbritanniens huvudstad. Lyckligtvis har situationen
i Ukraina förändrats dramatiskt sedan 2014, då landet fick vi
sumfrihet. Allt fler ungdomar är nu motiverade att lära sig
engelska i skolan.
■■I min skola stod läraren högst upp i hierarkin. En boss med
röd penna. Eleverna kunde inte opponera sig: lärarens ord var
lag och därmed basta. Läraren i den finländska skolan där
emot är mera som en vän man kan diskutera och argumentera
med, och be om hjälp av.
Trots alla nackdelar tyckte jag om att gå i skolan. Skolan
lärde mig studera, vilket senare var till stor nytta. Det verkar
som om det ukrainska systemet har börjat förändras mot det
bättre. Och när kriget tagit slut behöver vi lära oss av det fin
ska undervisningssystemet.

Kira Shkarun

Bild: Jari Kostet

AV: MALIN KLINGENBERG | HANNA ÅKERFELT
EN FARTFYLLD FÖRESTÄLLNING FÖR
ÄVENTYRSLYSTNA LÅGSTADIEBARN

LÄR DIG. UPPLEV. SPELA. UNDERSÖK. RÖR PÅ DIG. GÖR SJÄLV.

Skolan är out! Ute är in!
I Haltias utställningar upplever man Finlands natur från
fjällen till yttersta skärgården. Ute väntar Noux sjöplatås
underverk. Ta med din klass på ett av våra inspirerande och
lärorika 1-5 timmars program!
RESERVERINGAR: koululaiset@haltia.com
Tilläggsinfo: www.haltia.com/sv/naturskola
Finlands naturcentrum Haltia är beläget invid Noux nationalpark i Esbo.

Bild: Jari Kostetnen

UTSTÄLLINGAR. NATURSTIGAR. ELDPLATSER.

PREMIÄR LÖRDAG 18.3.2023
STORA SCENEN

Föräldrachatten
Har du något på hjärtat?
I chatten får du stöd
och råd av våra sakkunniga

Barnavårdsföreningen
bvif.fi
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Åldersskillnaden mellan Elsa, 8,5 månader och
barnrådgivningen i Finland är hundra år. Barn
rådgivningen i vårt land inledde sin verksam
het år 1922 i en vedkällare i Helsingfors och
idag kryper Elsa i lekrummet på mottagningen i
Nickby, Sibbo. Hon är klädd i en röd Helsingfors
IFK-klänning.
Micaela Röman,text • Erika Lindström, foto

Hundra år av råd
och omsorg
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– Klänningen är Elsas pappas val, säger Outi
Heiskanen, Elsas mamma. När han hörde att
Elsa skulle vara med i artikeln ville han absolut
att Elsa skulle berätta vilket vårt favoritlag är.
Elsa har varit på en rutinkontroll och träffat
hälsovårdaren Tiina Hakamaa. Många bebi
sar kan bli lite ställda inför möten med främ
mande personer, men Elsa känner Tiina.
– Vi har haft sådan tur när vi alltid fått gå
till Tiina, säger Outi Heiskanen.
Elsa är Heiskanens första barn och de första
besöken på rådgivningen gjorde de redan un
der graviditeten. Fördelarna med en långvarig
relation mellan föräldrar, barn och hälsovår
dare är många.
– I och med att vi känner varandra litar vi

på varandra, säger Hakamaa. Vi kommer när
mare varandra på en djupare nivå, det är vik
tigt och givande för mig i min yrkesroll. Tilli
ten är viktig för att vi ska upptäcka eventuella
utmaningar och problem i tid.
– Det finns ingenting jag inte skulle kun
na säga till Tiina, säger Heiskanen. Jag upp
skattar det att jag kan skicka ett mejl med mi
na tankar och frågor och veta att Tiina känner
oss och att jag alltid får ett svar.
Grundfrågorna är återkommande

– Det har hänt att det kommit in blivande för
äldrar som jag haft som klienter då de själva
var bebisar, säger Tiina Hakamaa.
Hakamaa har arbetat med barnrådgivning i

28 år och säger att många av de frågor som var
aktuella då hon började är aktuella också i dag.
– Amning och barnets ätande är ämnen som
alltid dyker upp.
Sociala medier fanns inte när Hakamaa bör
jade jobba, och det hade sina fördelar anser
hon.
– Det som läggs upp på sociala medier för
orsakar mycket stress och en hel del ångest
hos nyblivna föräldrar. Jag hade en mamma
på mottagningen som var väldigt ångestfylld
på grund av att hon inte ville låta sitt barn
äta med fingrarna, hon var rädd för att barnet

läs mer på nästa sida
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Elsa och hennes mamma, Outi Heiskanen
(t.v) har ett gott förhållande till hälsovårdaren
Tiina Hakamaa.

skulle sätta mat i halsen och kvävas. Det här är
ett typiskt exempel på hur sociala medier byg
ger upp krav som inte finns på riktigt, det finns
inget tvång på att låta barn äta med fingrarna,
säger Hakamaa.
Det händer också att föräldrar kommer in
med googlade svar på sina egna frågor och att
de testar om Hakamaa hakat på de senaste
trenderna.
– När jag började jobba på rådgivningen var
det med betoning på just råd. Man kom till oss
för att få råd, råd man i dag kan få på internet
på egen hand. Tidigare var hälsovårdaren nå
got av en auktoritet, en som sade hur saker och
ting skulle vara och hur föräldrarna skulle gö
ra. I dag handlar det mer om att ge föräldrar
na alternativ, säger Hakamaa.
– Jag vill få föräldrarna att själva våga fatta
beslut och bära ansvaret för bebisen.
För både Heiskanen och Hakamaa är det
lätt att säga vilken fråga som ställs oftast:
– Är det här normalt, säger de med en mun
och brister ut i skratt. Frågan om det nor
mala kan handla om allt från färg på bebis
ens bajs till frågor som berör oro, rädslor och
utbrändhet.
Barn är mer än mått och kurvor

Outi Heiskanens bror har ett barn i samma
ålder som Elsa, och bebisarna är väldigt oli
ka – också till storleken. Vikt, längd och hu
vudmått är något som under hela rådgivning
ens historia har mätts och kurvorna, som de
kallas, är något som nyblivna föräldrar kan bli
stressade av.
– Jag brukar inte visa kurvorna till föräldrar
na, om de inte specifikt ber om att få se dem
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Hälsovårdare Tiina Hakamaa följer barnens tillväxtkurvor, men är främst intresserad av att
barnet mår bra och utvecklas i.

fakta
Barnrådgivningsverksamheten startade
år 1922 i en vedkällare i Berghäll, Helsingfors.
Verksamheten drevs i början av allmännyttiga organisationer
och deras lokalföreningar.
År 1944 blev rådgivningen en lagstadgad kommunal service.
Verksamheten är universal, den riktas
till hela målgruppen och servicen är
gratis.

eller om det är något avvikande vi måste tala
om, säger Heiskanen.
Kurvorna har under årens lopp uppdaterats,
senast år 2011, tack vare bättre kost och all
män välfärd är barnen till exempel längre nu
än vad de var på 1950-talet.
– Huvudsaken är att barnet mår bra och ut
vecklas i sin egen takt, säger Hakamaa. Under
mina snart trettio år som hälsovårdare har det
bara hänt ett par gånger att kurvorna indikerat
något som visade sig vara följd av en sjukdom.
Överviktiga barn är också ett växande
problem.
– Övervikten syns inte bland bebisar och
småbarn, men en del av de barn som ska inle
da sin skolgång är, om inte överviktiga så i risk
zonen för att bli det, säger Hakamaa.
Elsa har hittat en boll som hon sätter si
na nyutspruckna två tänder i, också mammas
skor känns bra i munnen.

– Det är bra med lite nya bakterier, säger
Outi Heiskanen och Tiina Hakamaa håller
med.
Framtid och förändring

– Under min graviditet blev jag uppringd av
Sibbo kommuns familjearbete, säger Outi He
iskanen. Vi kom överens om ett besök och un
der besöket fick jag information om allt från
rådgivning till träffar för nyblivna föräldrar
och sedan dess har jag känt att jag inte är en
sam i mitt föräldraskap, det finns alltid någon
jag kan vända mig till.
Sibbo är en inflyttningskommun och
många nyinflyttade invånare saknar både släkt
och vänner i sin närmiljö. Också därför ordnar
rådgivningen babyträffar för föräldrar.
– Det finns alltid en familjearbetare på plats
under träffarna, säger Tiina Hakamaa. Föräld
rarna kan få hjälp eller svar på sina frågor. Mest
av allt handlar träffarna ändå om att hjälpa för
äldrarna att hitta nya nätverk, eventuellt nya
vänner. Stöd av människor i samma situation
är oerhört värdefullt.
– Det är egentligen helt otroligt att en servi
ce som den här erbjuds alla barn och föräldrar,
säger Outi Heiskanen. Helt gratis dessutom!
Hälsovårdare Tiina Hakamaa kommer att
vandra vid Elsas och hennes föräldrars sida än
da tills Elsa börjar skolan och om Hakamaa
fick önska något, är det följande:
– Att vi kunde erbjuda skolelever och deras
familjer en likadan service som vi gör på barn
rådgivningen. Hälsovårdarna i skolorna ansva
rar för ett så stort antal elever att det finns en
risk för att eleverna förblir anonyma.

Tidigare kom
man till mottagningen för
att få konkreta råd, i dag
handlar det
mer om att se
efter hela familjens välmående, säger Tiina
Hakamaa.
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VILL NI VARA MED OM ETT RIKTIGT SKÄRGÅRDSÄVENTYR?
Då ska ni välja Albanus! Skeppföreningen Albanus r.f. tillvaratar och
förmedlar kunskap, färdigheter, kultur och traditioner om seglation,
fartyg och kustbyggden.

Läger vid hav
och sandstrand!

Vi har erfarenhet av lägerskolor och erbjuder hämtning och lämning
också till fastlandet - ta kontakt och skapa er egna seglats idag!

Segla med oss!

+358 (0)457 0450 013
info@albanus.ax
www.albanus.ax
Pörkenäs lägergård, Pörkenäsvägen 565, 68620 JAKOBSTAD
tel. 0500 369 690, info@porkenas.net
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KLASSRESA
TILL ÅLAND!
Från 65 €/person
I priset ingår båtresor Åbo–Marie
hamn t/r, hotell, frukost & middag.
Kontakta oss så hjälper vi er
med allt; båtresorna, måltiderna
och ett minnesvärt program.

+358 1815 555 • info@alandhotels.fi • ålandhotels.fi

TEATER HEVOSENKENKÄS TURNÉPJÄSER

SALONG HUND OCH HÅR

PETTSON OCH FINDUS

SPÖKSTÖK

DUNDERDINO

PREMIÄR
15.9. 2022

MIN
FANTASTISKA
VANINNA

F O T O : I L K K A S A A S TA M O I N E N

BASER AD PÅ
ELENA FERR ANTES
NE APELK VARTE T T

DR AMATISERING APRIL DE ANGELIS
REGI RIIKK A OKSANEN

KRIS KATASTROF I MUMINDALEN
O
C
H
BASERAD PÅ
TOVE JANSSONS MUMINSERIER

DRAMATISERING ANNINA ENCKELL
REGI JAKOB HÖGLUND

© M O O M I N C H A R AC TE R S™
F O T O : O T T O - V I L L E V Ä Ä TÄ I N E N

PREMIÄR
1.10.2022

BILJETTER LIPPU.FI LILLATEATERN.FI HKT.FI GEORGSGATAN 30, HELSINGFORS

Förfrågningar och bokningar på teaterns kontor vardagar
kl. 9.00 – 16.00,tfn 09-4391 220, www.hevosenkenka.fi,
e-post: hevosenkenka@hevosenkenka.fi, www.lippu.fi
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Läsinspiratören tipsar

Tobias Larsson jobbar som läsinspiratör på Hel
singfors Stadsbibliotek och uppmuntrar unga
läsare genom att hålla bokprat, delta i olika
skolsamarbeten och se till att bokhyllorna ser
lockande ut på Richardsgatans bibliotek.

Bilderböcker

Högläsningsböcker

Stora Antonio
av Elise Gravel

Bulqash
av Yara Bamieh

■■Först känns det som om
vi kliver in i en sagovärld
och får möta en påhittad fi
gur: den väldige Antonio har
otroliga muskler, kan dra
en buss med sina långa flä
tor och kunde lyfta ett träd
redan som barn. Det över
raskande med den här bo
ken är att den vänlige jätten
i huvudrollen faktiskt fun
nits på riktigt. I stället för att
låta Antonio ramla in i nå
got hisnande äventyr blir den
här boken en biografi över
en ovanlig person – en bok
som öppnar upp för frågor
och samtal om livet och hur
man kan välja att se på andra
människor.

■■Det är alltid spännande
när förlagen tänjer lite på si
na egna gränser och översät
ter böcker från andra språk
och kultursfärer än de vi van
ligen får möta i barnböck
er. Den egensinniga Bulqash
kommer på besök en gång
om året, stampar två gång
er i marken och vänder ka
ninernas värld upp och ned i
en lekfull stund tills varelsen
drar sig tillbaka och låter alla
vänta på nästa besök. Spän
stigt och lekfullt översatt från
arabiska.
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Det som känns förbjudet
av Annica Hedin och
Hanna Klinthage

Nelly Rapp och trollpackan
av Martin Widmark och
Emil Maxén

■■Alla gör saker de inte får
göra. Man säger att man
borstat tänderna fast man in
te har det. Någon smakar en
vindruva i butiken utan att
betala för den. Någon tjuv
tittar i påsen med blivan
de julklappar. Balanserandes
på gränsen till att vara något
slags faktabok vill Det som
känns förbjudet gärna star
ta diskussioner om vad man
får och inte får göra. Risken
finns bara att tilltalet blir li
te vuxet och att föräldrar gil
lar boken mer än en del barn
gör.

■■Monsteragenten Nelly
Rapp har hört till favoriter
na bland de något mer krä
vande titlarna på den lättläs
ta hyllan i snart tjugo år men
något har hänt: illustratören
Christina Alvner har lämnat
över stafettpinnen till Emil
Maxén, vars stil känns mer
realistisk och mindre naiv
än sin föregångare. Om Nel
ly och Valle fått nya utseen
den är deras värld sig lik –
här handlar det om hur för
domar och utanförskap all
tid lockar fram det sämsta
hos oss.

Kapitelböcker

Ungdomsböcker

Anne flyttar in
av Kallie George och
Abigail Halpin

Jag överlevde skogsbränderna
i Kalifornien 2018
av Lauren Tarshis

■■Klassikern Anne på Grönkulla i en ny tolkning för den
som just tagit klivet bort från
de lättlästa böckerna. De till
åren komna syskonen Ma
rilla och Mathew vill ha en
pojke från barnhemmet som
kan hjälpa dem med går
den. Av misstag får de istället
det rödhåriga yrvädret An
ne Shirley som vänder tillva
ron på ända. Den som älskar
L.M. Montgomerys odöd
liga klassiker kommer att
känna igen sig. Möjligen är
den nya tolkningen bitvis i
snällaste laget och en del av
berättelsens drivande kon
flikter har tonats ned men
det stör knappast de unga lä
sare den här utgåvan vänder
sig till.

■■Del sju i Jag överlevde-se
rien där handlingen alltid ba
seras på en verklig händel
se, där barn plötsligt befin
ner sig i livsfarliga situatio
ner där det krävs såväl mod
som en stor portion tur för
att klara livhanken. Böcker
na följer en tydlig formel, är
effektivt berättade och rör
sig från katastrofen i Pom
peji via Titanics undergång
och andra världskriget fram
till nutid. Inte minst passar
de barn med intresse för his
toriska händelser men även
för den som har svårt att ta
sig igenom för långa berättel
ser. Samtliga delar är friståen
de och kan läsas i vilken ord
ning som helst.

Hajtänder
av Anna Woltz

En äkta ljugis
av Ingrid Olsson

■■Två cyklande barn
kraschar in i varandra. Atlan
ta måste ta sig runt den sto
ra insjön på bara tjugofy
ra timmar medan Finley ver
kar vara på rymmen från nå
got. Hon har med sig vatten
och bullar, han har bara ett
par stulna hajtänder. Var
för har han hajtänderna och
varför har hon så brått? Var
je nytt kapitel för oss en liten
bit närmare svaren. Snärtigt
berättat i korta kapitel som
susar fram lika snabbt som
cyklar i medvind. Mäster
ligt om vänskap, ilska, rädsla
och jobbiga föräldrar, signe
rat Nederländernas främsta
barnboksförfattare.

■■Elias mamma ska flytta
ihop med sin nya kille Kris
toffer och är lyckligare än nå
gonsin. Samtidigt är pap
pa ledsen och svartsjuk. Elias
hittar på lite för att göra pap
pa glad och snart nog har
han ljugit också för mamma.
Men har man en gång bör
jat ljuga är det svårt att slu
ta och snart har Elias trass
lat in sig rejält i alla lögner.
Engagerande om att hamna
mitt emellan föräldrar som är
osams men också om lättna
den att hitta någon man vå
gar lita på och berätta san
ningen för.
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recept
Omelett
2 portioner
4
½ dl
1 krm
1 krm
1 msk

ägg
vatten eller mjölk
salt
peppar
smör

Gör så här:
1. Knäck äggen i en skål. Vispa ihop äggen,
vattnet eller mjölken, salt och peppar så att
allt blandas ordentligt.
2. Klicka en matsked smör i en panna och värm
tills smöret smälter. Då smöret blivit ljus
brunt och slutat bubbla häller du i omelett
smeten och sänker värmen på spisen. Ome
letten är klar när den är lite krämig på ytan
men släpper i kanterna på stekpannan.
3. Ät omeletten som den är eller toppa med det
du tycker om – exempelvis tomat, ost, stekt
svamp, skinka eller oliver.
4. Om du är ensam hemma och inte får använ
da spisen kan du göra omeletten klar dagen
innan tillsammans med en vuxen. Förvara
omeletten i kylskåpet, värm och ät den näs
ta dag.
ungmartha, text
karin lindroos, foto

tips

Du kan göra
omelett också i ugnsform och äta en bit
av den som mellanmål, frukost eller
kvällsmål i flera
dagar.
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Hjärndagen
19.11.2022

Välkommen med på en
inspirationsdag fullspäckad med
aktuella, intressanta föreläsningar
om hjärnforskning, psykiskt
välmående och mental träning!

Friluftslördag

på Norrvalla 1.10 kl. 10–15
En friluftsdag för hela familjen
där ni får ta del av olika
utomhusaktiviteter!
Aktiviteter som hinderbana, chilla
i naturen, golf- och skyttesimulator, labyrintorientering, löpskytte,
käpphästtävling mm.
Nytt för i år är en skördemarknad
som ordnas samtidigt.
Friluftslördagen är ett
samarbete mellan Folkhälsan,
Finlands svenska idrott samt
Natur och Miljö.

Temat i år är Den hållbara hjärnan.
Hjärndagen arrangeras av
Folkhälsan och Förbundet för
Mentala Tränare i Finland r.f.
Du kan delta i Hjärndagen antingen
på plats i Norrvalla, Vörå eller
distans via streaming.
Pris: 59 €/person.
Läs mer och anmäl dig:
folkhalsan.fi/hjarndagen

hjärn
dagen

Välkommen till

Solvalla & Norrvalla
Vi ordnar minnesvärda lägerskolor
och inspirationsdagar fulla av
aktiviteter, upplevelser och skoj!
Hos oss får ni testa på nya
spännande aktiviteter, njuta
av naturen och koppla av.
Läs mer om vårt utbud:
Solvalla
folkhalsan.fi/solvalla
solvalla@folkhalsan.fi
Norrvalla
folkhalsan.fi/norrvalla
norrvalla@folkhalsan.fi

Folkhälsan Solvalla idrottsinstitut, Folkhälsan Norrvalla

folkhalsansolvalla, folkhalsannorrvalla
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hemifrån hem

Världen runt på

frågor

1. Världens äldsta verksamma institution av detta slag, grundad år 1088, finns i italienska Bologna. Vad är det frågan om?
a. simhall b. universitet c. vingård
2. I vilket land arrangeras herrarnas fotbolls-VM 2022?
a. Förenade Arabemiraten b. Oman c. Qatar
3. För vilken dryck är delstaten Assam, som är belägen i nordöstra Indien, vida berömd?
a. kombucha b. te c. whisky
4. Vilket är Sydkoreas största företag – mätt i såväl omsättning, vinst som värde?
a. Samsung b. Sony c. TikTok
5. USA:s högsta berg finns i Alaska. Det hette förut Mount McKinley, men sedan 2015 heter berget Denali. Hur högt är det?
a. 6 190 meter b. 7 190 meter c. 8 190 meter
6. Vad heter Kanadas huvudstad?
a. Montreal b. Toronto c. Ottawa
7. Vem föreställer Rio de Janeiros mest berömda staty, som avtäcktes 1931?
a. Pelé b. Vasco da Gama c. Jesus
8. Efter vilken afrikansk huvudstad har en berömd rallytävling fått sitt namn?
a. Senegals huvudstad Dakar b. Ghanas huvudstad Accra c. Liberias huvudstad Monrovia
9. Vad heter den långa bro som förbinder Malmö och Köpenhamn?
a. Kattegattsbron b. Öresundsbron c. Östersjöbron
10. Vilken finländsk stad ligger alldeles vid gränsen till Sverige, därav finns köpcentret Rajalla På Gränsen här?
a. Kemi b. Uleåborg c. Torneå

Rätt svar: b. universitet, c. Qatar b. te, a. Samsung, a. 6 190 meter, c. Ottawa, c. Jesus , a. Senegals huvudstad Dakar, b. Öresundsbron, c. Torneå.
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Aktuellt från förbundet
Christian Joffs är vår nya sakkunniga

■■Christian Joffs har börjat som sakkunnig hos oss. Han och Petra Högnäs jobbar med det nya programmet Föräldramentor i skolan.
Christian har tidigare jobbat som klasslärare på Gripsholmsskolan i
Mariefred. På fritiden njuter han av ett gediget sportintresse och gott
umgänge. Petra och Christian finns på kansliet i Vasa.
Föräldramentor i skolan ska minska familjers känsla av utanförskap
och ofrivillig ensamhet och samtidigt stärka föräldrarna. De fem pi
lotskolorna är Korsholms högstadium, Sarlinska skolan, SmedsbyBöle skola, S:t Karins svenska skola och Åshöjdens grundskola.
Under hösten besöker Christian Joffs och Petra Högnäs skolorna
och föräldraföreningarna som deltar i programmet.
Häng med på Träffpunkt föräldrar – digital träff!

■■Kom med på läsårets första Träffpunkt föräldrar 27.9.2022 kl. 1819.30. Här kan föräldrar träffas, diskutera och dela erfarenheter! Vår
verksamhetsledare Micaela Romantschuk och Maria Lingonblad
från Folkhälsan berättar om konceptet och hur föreningarna kan gö
ra för att komma i gång. Det finns färdiga diskussionsunderlag ni
kan använda. Mera information: www.hemochskola.fi/foralder/traff
punkt-foraldrar/

Tidningen Hem och skola
Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland rf.
Ansvarig utgivare: Anders Adlercreutz,
förbundsordförande.
Redaktör: Charlotta Svenskberg, redaktor@hemochskola.fi.
Layout: Pia Ahlberg.
Pärmbild: Kjell Söderlund.
Målgrupp: Föräldrar med barn i svenskspråkig
skola och dagis.
Distribution: Delas ut i klassen och på dagis.
Tryckeri: UPC, Vasa 2022.
Upplaga: 37 500.
Årgång: 49.
Annonsförsäljning:
Ky Lisbeth Lönnqvist Kb, Sandbackavägen 8 D,
02200 Esbo. Tfn 09 803 9553.
E-post: lisbeth.lonnqvist@kolumbus.fi
Annonspris: 1,50 e/spmm.

Vi vill träffa er!

■■Under hösten gör vi en turné för att träffa både personal och för
äldrar som är med eller vill vara med i en föräldraförening. Temat är
familjevänlig skola eller familjevänligt daghem. Håll utkik efter me
ra information på våra sociala medier. Men skriv redan nu in i kalen
dern: Helsingfors, Luckan 12.10, Borgå, Porvoon Paahtimo, kabinet
tet Tegelmagasinet 13.10, Jakobstad, Musikcafé After Eight 25.10,
Yrkeshögskolan Novia 25.10 Ekenäs, Åland 24.10, Vasa, Folkhälsan
huset Wasa, Glaskabinettet 27.10 och S:t Karins svenska skola 1.11.
Anmälningar: www.hemochskola.fi/evenemang/
Missa inte vår podd!

■■Exempel på rubriker och teman i vår podd ”Vårdnadshavarens för
klaring är ”Hur ser rasismen ut i skolan?”, Tar mobbningen aldrig
slut?” ”Hur ger man unga hopp?”, ”Är skolan för krävande?”. Välj
bland de tio poddavsnitten och lyssna när du promenerar, städar el
ler bara chillar på soffan. Du hittar podden på bland annat Spotify,
Soundcloud, Apple Podcaster och Google Podcasts.

NORA
GROTENFELT
ordförande

MICAELA
ROMANTSCHUK
verksamhetsledare

CHARLOTTA
SVENSKBERG
kommunikatör

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.

Gnurf
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Fem frågor

Triolen fungerar som en länk mellan skolan och hemmen och arbetar för att stödja skolans verksamhet, men med fokus på sådant som ligger
utanför den egentliga pedagogiska verksamheten. Den styrelse som inleder arbetet i höst består av består av Linda Huldén, Lidia Lehtinen-
Jokela, Åsa Emet, Daniel Ainasoja, Simon Gripenberg, Åsa Wallendahl, Jenna-Mari Rak och lärarrepresentanterna Malin Hägg och Heidi
Kuusisaari. FOTO: MALIN HÄGG

Kärnan i verksamheten är
att träffas och ha kontakt
Oxhamns skola i Jakobstad
har omkring 30 klasser
med elever i årskurs 6–9.
Föräldraföreningen Triolens
ordförande Linda Huldén
ser föreningsverksamhet som
en värdefull möjlighet att
engagera sig och påverka.
catrin sandvik, text

Vilken betydelse har en föräldraförening
för gemenskapen och sammanhållningen
i skolan?
– Jag tror den kan ha stor betydelse. I de fles
ta sammanhang där människor har med var
andra att göra är det bra att träffas och prata.
Genom att vara aktiv i en förening får man en
känsla av att man kan påverka, vara delaktig
och hjälpa. Det gynnar alla. Triolens nuvaran
de styrelse tillträdde genast efter att pandemins
begränsningar togs bort. Det ger oss en helt an
nan möjlighet än tidigare att ha sådan verk
samhet där man kan träffas och umgås igen.

Skolan förnyas och har just nu verksamhet i flera olika byggnader. Vilken roll
har föräldraföreningen haft i den här
processen?
– Att det hela tog fart för några år sedan är
mycket tack vare föreningen. Elever, lärare och
föräldrar började misstänka dålig inomhusluft
vilket ledde till att föräldraföreningen ordna
de en protest och var ihärdiga och tryckte på
i skolfrågan. I dag är gamla Oxhamns stängd
och eleverna har tillfälligt varit inhysta i andra
byggnader och baracker fram till att delar av
den nya skolbyggnaden togs i bruk i början av
året. Föreningen har också jobbat för att det
ska finnas meningsfulla aktiviteter på rasterna,
till exempel har vi jättefina bänkar ute på går
den som styrelsemedlemmen Simon Gripen
berg designat och byggt tillsammans med någ
ra andra i styrelsen.
På vilket sätt samarbetar ni med
elevkåren?
– Spontant kunde man kanske tro att hög
stadieelever kan vara oengagerade, men tvärt
om har de visat sig vara initiativrika, fulla av
idéer och engagemang. Förra terminen ord
nade vi ett möte där elevkåren fick föra fram
sina önskemål på hurdana aktiviteter de öns
kar från vår sida. Resultatet blev discon för al

la fyra årskurser. Vi ordnade också en kick offkväll, ett återkommande evenemang då sex
orna ordnar program för de blivande sexorna.
Det kan vara till exempel laserbanor, fråge
sport eller liknande där eleverna får bekanta
sig med varandra och med sin nya skola.
Hur ser samarbetet med stadens andra
föräldraföreningar ut?
– Det finns ett nytt nätverk i Jakobstad som
omfattar stadens föräldraföreningar på alla sta
dier dit också de finskspråkiga skolornas för
äldraföreningar är inbjudna. Tanken är att det
ska vara ett forum där man samlas kring beslut
som fattas i skolrelaterade frågor och där man
kan diskutera och föra fram tankar och funde
ringar som rör våra barn och unga.
Vilka teman kommer Triolen att arbeta
kring i år?
– Inget är spikat ännu, men efter en lång
period av restriktioner vill vi träffas på riktigt
igen. Sannolikt blir det en föreläsning eller
något annat evenemang för föräldrar, men vi
vill också utnyttja erfarenheterna av samarbe
tet med elevkåren. Vi kommer också att hjäl
pa skolans vänelevsgrupp med ett disco under
två kvällar senare i höst där vår roll blir att re
krytera vuxna övervakare.

