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Ledare I det här numret

 ■Undervisnings- och kulturministeriet publicerade i de-
cember 2022 sin första Bildningsöversikt. Den visar att in-
lärningsresultaten har försämrats sedan 1990-talet då Fin-
land låg i topp i internationella jämförelser, och utbildnings-
nivån hos våra unga vuxna var den högsta i industriländerna. 
Utredningar har visat att försämringen i inlärningsresultat se-
dan år 2000 har varit exceptionellt snabb internationellt sett, 
och innebär mer än ett år av lärande – enligt vissa studier upp 
till två år.  

Dessutom: Skillnaderna i inlärningsresultaten mellan kö-
nen ligger på en internationellt sett ovanligt hög nivå, och 
skillnaderna har ökat under 2000-talet. En grupp som ut-
märker sig i en färsk utredning gjord av Nationella Centret 
för Utbildningsutvärdering (NCU) är pojkar i svenskspråkiga 
skolor. Deras skrivfärdigheter utvecklas betydligt långsamma-
re än hos andra elever i årskurs 1–2.

 ■NCU:s utvärderingsexpert Annette Ukkola lyfter fram att 
skrivförmågan är fundamental för fortsatt lärande. Bristande 
skrivförmåga kan påverka resultaten i andra läroämnen.

Tyvärr ger rapporterna inte svar på vad som kan ha bidra-
git till den ogynnsamma utvecklingen. Undervisningsministe-
riet har meddelat att saken kommer att utredas. Många hypo-
teser har kastats fram, men i mina ögon hittills inga som ger 
förklaring till varför vi i Finland tappar vår placering i inter-
nationell jämförelse. Jag har till exempel svårt att godta ökad 
mängd upplevd stress hos ungdomar som en förklaring – i 
vårt globala samhälle är väl stress något de flesta ungdomar i 
världen drabbas av? Och vad är orsaken till ökande skillnader 
mellan könen?

Jag tror att vi kommer att få vänta på svar. Orsakerna är 
sannolikt mångfacetterade och mångbottnade.

 ■Vad kan då vi föräldrar göra medan vi väntar?
Utvärderingen visar tydligt att läsning i hemmet lönar sig. 

Barn som läser varje dag får ett års försprång i kunskaper jäm-

fört med barn som läser en gång i veckan eller mer sällan än 
det. Ju oftare barnet läser, desto starkare utvecklas kunskaper-
na och färdigheterna. Med läsning avsågs i rapporten att bar-
net läser självt eller att någon läser högt för barnet.

Jag har märkt att jag själv läser mindre skönlitteratur än ti-
digare. Jag lånar också böcker på biblioteket mer sällan än 
förut. Hur kommer allt detta sig? Tänker jag godkänna en så-
dan utveckling nu när jag har fått upp ögonen för den?

Föräldrarnas läsande utgör högst antagligen en förebild för 
barnen. Papperstidningen hemma hos oss har för länge sedan 
ersatts med digital prenumeration. I ljuset av rapporterna var 
det kanske ett dumt beslut - mitt barn ser ju inte att jag läser 
om jag gör det på mobilen.

Hur ser det ut hemma hos dig? Läser du? 

Ledare

Jag har märkt att jag själv läser mindre skönlitteratur 
än tidigare. Jag lånar också böcker på biblioteket mer 
sällan än förut. Hur kommer allt detta sig? ”

Innehåll
“Det bästa året i mitt liv” 4
Linjen Base Camp vid folkhögskolan Kvarnen 
i Kronoby fungerar som ett tionde skolår. Här 
finns de rejält skoltrötta, de högpresterande 
eleverna som vill ha ett mellanår och de som 
inte riktigt vet vad de vill göra. Eleven Eddie 
Nyman uppskattar gemenskapen, de annorlun-
da skoldagarna och möjligheten att få jobba 
med sig själv.

Föräldramentorn är ett bollplank 10 
Heidi Takala är mentor och Alicia Trezise-Se-
gervall är adept i förbundet Hem och Skolas 
program Föräldramentor i skolan. De tycker 
det är givande att ha ett bollplank, någon att 
diskutera och fundera med. De har pratat om 
bland annat barnens skolgång, hur man kan 
tänka kring tillvalsämnen, hobbyer, fickpengar 
och delaktighet i vardagssysslor.

Väneleverna underlättar skolstart 16
I Kyrkslätt besöker alla blivande sjuor högsta-
diet i Winellska skolan våren då de ännu går 
i sjätte klass. De träffar sina blivande lärare, 
och lika viktigt, en del av sina blivande skol-
kamrater. Vilken effekt just vänelevsverksamhe-
ten har som mobbningsförebyggande åtgärd 
är svårt att säga men allt som ökar elevernas 
trivsel i skolan är värdefullt, säger kuratorn Jes-
sica Hellman.

Vilken dagisförälder är du? 20
Sömnbrist och sura miner. Gråt och protester. 
Snöslask och hällregn. Och tidspress och stress 
för att hinna vidare till jobb eller hobbyer. Så 
här kan det se ut när föräldrar ska lämna bar-
net på dagis. Läs karikatyrerna och se om du 
känner igen dig i någon.

Ge barnvaken sparken 22
“Har vi föräldrar verkligen resignerat fullstän-
digt? Tydligen. I alla fall tycks vi titta oförstå-
ende när lärarna oroar sig över att våra barn 
knappt kan traggla sig igenom en bok och har 
svårt att hållas vakna i klassen.” Jocke Enegren 
skriver i sin kolumn om sociala medier som ta-
git över som barnvakter i familjer.

Vitaminer i vispgröt 28
Tillred en stor sats vispgröt på lingon, blåbär 
eller vinbär så har ni mellanmål för hela veck-
an. 

Lutande tornet – inte bara i Pisa

Ett tionde  
skolår

 ■ Just nu är det aktuellt för alla ni-
or att söka om en studieplats på andra 
stadiet. Den gemensamma ansökan är 
21.2–21.3. Många ungdomar vet till 
vilken skola de vill söka, men inte alla. 

Vi har valt att lyfta fram Base 
Camp vid folkhögskolan Kvarnen 
i Kronoby. Den här ettåriga utbild-
ningen fungerar som ett tionde skolår 
och lämpar sig för de ungdomar som 
inte riktigt vet vad de vill studera. Här 
finns också de ungdomar som är skol-
trötta och de som behöver ett avbrott 
från många skolår av höga presta-
tionskrav. Eddie Nyman hör till dem 
som behövde ett mellanår efter nian. 
Han trivs väldigt bra och uppskattar 
gemenskapen, de annorlunda skol-
dagarna och möjligheten att få jobba 
med sig själv.

Barbro Sandvik och Kristoffer 
Sandbacka är lärare på Base Camp 
och planerar innehållet. Ett återkom-
mande inslag på schemat är kursen i 
drama. Genom den får eleverna öva 
på att samarbeta, stå inför en publik, 
se andra och våga ta plats. Många 
tvingas också ut ur sin egen bekväm-
lighetszon och behöver lära sig att 
hantera olika känslor.  

”Jag är så stolt över dem. Vårt mål 
är att alla efter det här året ska ha en 
sund självinsikt, och klara sig på egna 
ben”, säger läraren Barbro Sandvik.

Ett sunt mål som vi önskar alla 
ungdomar!

Charlotta Svenskberg
redaktör
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”Det bästa året   
  i mitt liv”

läs mera»
Josefine Barkar,  
Eddie Nyman och 
Sofia Semskar sä-
ger att de hittat rätt. 
De trivs alla bra i 
miljön vid folkhög-
skolan Kvarnen 
och på linjen Base 
Camp.
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Eddie Nyman var varken skoltrött eller hade 
svaga betyg, men han kände att han behövde 
ett mellanår efter nian. Framför allt för att hin-
na fundera på vad han vill.

– Min mamma, som själv är lärare, tyckte att 
Base Camp var en bra idé. Och nu inser jag att 
det här kommer att vara ett av de bästa åren i 
mitt liv, säger han.

Linjen Base Camp vid folkhögskolan Kvar-
nen i Kronoby fungerar som ett tionde skolår. 
Här finns de rejält skoltrötta, de högpresteran-
de eleverna som vill ha ett mellanår och de som 
inte riktigt vet vad de vill göra – med andra 
ord en brokig skara som bara på några måna-
der lyckats skapa en fin sammanhållning. Det 
som Eddie Nyman och hans kompisar upp-
skattar är framför allt gemenskapen, men ock-
så de annorlunda skoldagarna och möjlighe-
ten att få jobba med sig själva – på ett helt an-
nat sätt än de hittills gjort.

Eddie och några till är Jakobstadsbor. På 
klassen finns också elever från Pedersöre, Lars-
mo, Nykarleby, Karleby och Kronoby.

– Vi brukar varje läsår ha enstaka elever från 
andra håll i Svenskfinland eller från Åland, 
och ibland någon helt utifrån, men just i år 
råkar alla vara från trakten, säger Kristoffer 
Sandbacka.

Det är han som tillsammans med Barbro 
Sandvik är ansvarig för utbildningen. De är 
ett radarpar som jobbat länge ihop och vars 
rykte spridit sig bland studiehandledarna i 
regionen.

– De brukar säga att eleverna som kommer 
från Base Camp har en helt annan ryggsäck 
med sig än de som kommer direkt från grund-
skolan. Jag ser det som ett bra betyg på att vi 
lyckas med våra målsättningar, att vi kan ge 
ungdomarna en bra grund att stå på inför de-
ras kommande yrkesval, säger Barbro Sandvik, 
som startade linjen 1997.

Ett av de återkommande inslagen på sche-
mat är dramakursen som utmynnar i en pjäs 
som visas för allmänheten. Just nu är man mitt 
uppe i repetitionerna och när vi är på plats har 
det precis klarnat vem som ska spela vilka roller. 

Nästa steg är att börja öva in replikerna. Kri-
stoffer Sandbacka delar ut manusen. Det fnis-
sas och knuffas, men snart är eleverna redo att 
ställa sig på scenen.

– Vi jobbar mycket med att våga stiga ut 
ur sin egen bekvämlighetszon och funderar på 

vad som händer när man lyckas eller misslyck-
as, säger Barbro Sandvik.

På rasten innan har Barbro pratat med en av 
flickorna som ska sjunga solo och som upple-
ver att det gick dåligt under en övning, och nu 
vågar hon inte sjunga fler gånger.

– Mitt råd till henne var att ta tag i sången 

nu genast. Annars blir det lätt som en snöboll 
som man rullar och rullar tills den blir ohan-
terligt stor. Det här gäller också andra saker. 
Vår uppgift är att ge dem verktyg så att de kan 
hantera både med- och motgångar.

Pjäsen eleverna övar in handlar om ett gäng 
tuffa mopedkillar och deras roll i kompis-
kretsen. En verklighet som ungdomarna en-
kelt kan leva sig in i. Inte minst Eddie Nyman 
som har ett stort bandage runt tummen efter 
att han skadat fingret när han mekade med 
sin egen moped.

– Det som jag gillar med Base Camp är att 
allt är mera avslappnat, men ändå lär vi oss en 
massa saker. Jag har framför allt lärt mig att 
inte stressa över skolarbetet. Dessutom är lä-
rarna engagerade och finns där för oss på ett 
helt annat sätt.

Hans klasskompis Josefine Barkar håller med:
– Här behöver man inte heller sitta 70 mi-

nuter i ett sträck vid skolbänken, utan vi gör 
en massa annorlunda saker på lektionerna. Åt-
minstone för mig fungerar det bättre. Jag mår 
mycket bättre nu än i högstadiet.

Att Eddie, Josefine och deras kompisar nu 
är redo att stå på scenen är ett resultat av detta. 
Barbro Sandvik säger att hennes uppgift som 
lärare är att göra sig överflödig.

– Jag är så stolt över dem. Överlag har unga 
i dag svårt att hantera motgångar. Jag ser ock-
så en allt tydligare uppdelning i de som blivit 
bortskämda och de som är övergivna. Vårt mål 
är att alla efter det här året ska landa någon-
stans i mitten, i en sund självinsikt, och klara 
sig på egna ben.

Under sina många år i skolvärlden har Bar-

bro Sandvik varit med om en hel del föränd-
ringar. Den senaste i raden, den utvidgade lä-
roplikten, är hon tudelad till:

– När lagen trädde i kraft skapades en märk-
lig stress både bland föräldrar och i högstadi-
erna att alla plötsligt snabbt skulle slussas vi-
dare till en yrkesutbildning. Under ett par år 
upplevde vi därför en liten nedgång i antalet 
sökande, men redan nu ser vi att intresset in-
för nästa år verkar öka.

Ett tionde skolår kan 
ge mycket – mognad, 
självförtroende, tid att 
tänka och hitta sig själv. 
Bli bättre rustad inför 
sitt yrkesval, helt enkelt.
Sonja Finholm, text 
Eva-Stina Kjellman, foto

läs mer på nästa sida »

reportage

Dramakursen är ett sätt för eleverna att kliva 
ut ur sin bekvämlighetszon, med hjälp av lä-
raren Kristoffer Sandbacka.
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UTSTÄLLINGAR. NATURSTIGAR. ELDPLATSER.

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.
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“Vilka egenskaper gör en 
människa till en människa?”

Vilka egenskaper gör en 
människa till en människa?

Hur har syns den utvidgade läroplikten 
hos er?

– Samarbetet med vårdnadshavare, kom-
muner, grundläggande utbildning, myndig-
heter och den uppsökande verksamhet har 
blivit ännu viktigare. Dessutom har vi ökade 
kostnader för studiematerial, men annars har 
vi inte sett några stora förändringar. Vi har 
redan tidigare lyckats bra med genomström-
ningen i utbildningen. Största delen av de 
som avlägger en examen hos oss gör det in-
om ramen för beviljad studierättstid. Indivi-
duella studiearrangemang som stöder indivi-
dens behov och utveckling är fortsättningsvis 
viktiga, precis som handledning och uppfölj-
ning av elevernas studieframgångar.

Hur ser det ut med antalet sökande?
– Vi har ungefär samma antal förstahands-

sökande per nybörjarplats som tidigare år. 
Antalet sökande är också relaterat till antalet 
nior i vårt upptagningsområde.

Vilka utbildningar söker niorna till?
– Vi har överlag många sökande till de tek-

niska branscherna. I den gemensamma an-
sökan är maskin- och produktionsteknik, lo-
gistik, fordonsmekaniker, el- och automa-
tionsmontör och VVS-montör våra mest po-
pulära utbildningar. De flesta som söker in 
till våra utbildningar gör det via kontinuer-
lig ansökan, och merparten av dessa omfattas 
inte av den utvidgade läroplikten.

Vad har ni för alternativ för ett tionde 
skolår?

– Vi erbjuder en så kallad Hux-utbildning, 
som en förberedande utbildning för exa-
mensutbildning. Hux är numera en kombi-
nation av de tidigare utbildningarna i över-
gångsskedet, det vill säga påbyggnadsunder-
visningen i den grundläggande utbildningen, 
utbildningen som förbereder för gymnasie-
utbildning och utbildningen som handleder 
för yrkesutbildning. Studerande som går en 
Hux-utbildning hos oss kan förutom att för-
bättra sina studiefärdigheter för att klara av 
en yrkesutbildning eller gymnasieutbildning, 
även höja sina vitsord från den grundläggan-
de utbildningen.

Hon påpekar att ett tionde skolår inte är 
bort från en yrkesutbildning eller något an-
nat, tvärtom.

– Många 15-åringar är helt enkelt inte mog-
na för ett yrkesval. Om du ens är minsta fun-
dersam så rekommenderar jag ett mellanår.

Vad har du med din erfarenhet för hälsning 
till de som planerar vårt skolsystem?

– Jag kan ibland tycka att årskurs nio är all-
deles för teoretisk. Vi lär oss massor, det är in-
te minst våra goda Pisa-resultat en bra mätare 
på, och det ska vi inte pruta på, men jag tyck-

er också att vi saknar en del av de färdighe-
ter som många av ungdomarna ganska snabbt 
kommer att möta i arbetslivet – som till exem-
pel samarbetsförmåga, att våga prata inför pu-
blik, att se andra och att själv våga ta plats. Ett 
förslag kunde vara att införa ett frivilligt tion-
de skolår i grundskolan där de två sista åren fo-
kuserar både på teoretiska ämnen, precis som i 
dag, och på andra typer av mera praktiska fär-
digheter. På det sättet skulle eleverna vara be-
tydligt bättre rustade för nästa steg i livet.

fakta
Från och med 2021 är alla som går ut nian 
skyldiga att söka och avlägga en studie-
plats på andra stadiet.
Syftet är att höja utbildnings- och kom-
petensnivån på alla utbildningsnivåer, att 
minska inlärningsskillnaderna och att öka jäm-
likheten i utbildningen samt barns och ungas 
välbefinnande.
Läroplikten pågår tills den studerande har 
fyllt 18 år, eller när den grundläggande utbild-
ningens lärokurs har fullgjorts eller det har för-
flutit tio år sedan läroplikten började.
Undervisningen inom ramen för läroplikten är 
avgiftsfri för eleven.

Källa: Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och 
kulturministeriet.

Anne-May Pitkäkangas, rektor för utbild-
ningstjänster på Optima. FOTO: OPTIMA

Fyra frågor till Ann-May 
Pitkäkangas, rektor för 
utbildningstjänster på 
yrkesskolan Optima i 
Jakobstad.

Så påverkar den utvidgade läroplikten

fakta
Base Camp är Kronoby folkhögskola Kvar-
nens tionde skolår. Linjen grundades 1997.
Har detta läsår 20 elever, två lärare och en 
assistent.
Under året kan du höja vitsorden i mo-
dersmål, matematik, engelska, finska, biologi, 
historia och samhällslära. Skolan ordnar vid 
behov undervisning även inom andra ämnen.
Friluftsliv är en viktig del av utbildningen.
Till utbildningen hör också en rad resor och 
praktiska projekt.
Källa: www.kvarnen.fi

reportage

Elin Eklöv, Hilde Grön och Josefine Barkar övar på sitt manus.
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Hur ska man kunna veta hur rutiner och traditioner i skolan ser ut om ing-
en berättar? Var får man tag på en vuxen att prata med om föräldraskapet 
och dess utmaningar? Programmet Föräldramentor i skolan förde samman 
Heidi och Alicia, två högstadiemammor med olika erfarenhet av föräldra-
skap i skolan.
Text: Catrin Sandvik, text • Nelly Björkholm, foto

Hösten 2022 träffades Heidi Takala och Ali-
cia Trezise-Segervall för första gången. El-
ler nja, egentligen hade de sett varandra fle-
ra gånger tidigare då de har barn som går i pa-
rallellklasser, men de hade aldrig pratat med 
varandra i rollerna som föräldramentor och 
adept tidigare.

– Det är alltid givande att ha ett bollplank, 
någon att diskutera och fundera med. Därför 
tänkte jag direkt på föräldramötet då vi fick in-
formation om det här programmet att jag kan-
ske kan stödja någon annan med de erfarenhe-

ter jag har, säger Heidi Takala.
Hon har fyra barn, varav två i högstadiet, 

och kände att det kunde vara trevligt att disku-
tera skolrelaterade frågor med en annan vuxen. 
Det samma tänkte Alicia Trezise- Segervall då 
hon anmälde sig till programmet. För henne 
som är uppvuxen i Australien såg högstadieti-
den i en katolsk privatskola med 1 800 elever 
inte riktigt lika ut som den hennes dotter mö-
ter i Korsholms högstadium. Väldigt mycket är 
annorlunda i Finland: gratis skolluncher och 
simhallsbesök, ingen skoluniform och inga 

nunnor som håller koll i korridorerna.
– Bara en sådan sak att man är finklädd på 

skolans avslutningar var främmande för mig, 
den traditionen har vi inte i Australien. Ock-
så det att eleverna kan besöka platser utanför 
skolområdet med sin lärare utan att vi har un-
dertecknat någon särskild överenskommelse är 
annorlunda, säger Trezise-Segervall.

Det här kan kanske verka som småsaker, 
men för den vårdnadshavare som inte känner 
till outtalad kunskap om hur man brukar gö-
ra är informationen viktig.

Föräldramentorn är ett   bollplank i skolfrågor

aktuellt

Christian Joffs, sakkunnig på Hem och skola, hoppas att tröskeln att komma med ska vara låg.Med en föräldramentor kan man utbyta tankar 
kring skolan, säger Alicia Trezise-Segervall.

Helt vardagliga ämnen man ställs inför som förälder är ofta de intressantaste, säger Heidi Takala.
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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

TEATER HEVOSENKENKÄS TURNÉPJÄSER

SALONG HUND OCH HÅR PETTSON OCH FINDUS

SPÖKSTÖK DUNDERDINO

GEMENSAM ANSÖKAN 
21.2–21.3.2023

YRKESINRIKTAD
GRUNDEXAMENHUX 

(Utbildning som
 handleder för  

examens- 
utbildning)

YRKESUTBILDNING
MED KRÄVANDE
SÄRSKILT STÖD

Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Pargas, Helsingfors, Borgå

www.optimaedu.fi/guide

Fyra pilotskolor under första året

Programmet Föräldramentor i skolan pågår 
initialt i fyra pilotskolor och pilotföreningar 
i Svenskfinland. Christian Joffs är en av dem 
som koordinerar verksamheten. Han ser fram 
emot en utökad mentorskapsverksamhet re-
dan i år.

– Tanken med mentorskap är att man lär sig 
hantera en ny situation genom att få dela sina 
upplevelser och tankar med någon annan med 
liknande erfarenheter. Vi hoppas att de som 
deltar i programmet ska få en känsla av sam-
manhang och en större förståelse för det som 
händer i skolvardagen så att de själva ska kun-
na ta en aktiv roll i elevens lärande. Idén är att 
man som skolförälder ska få en annan, erfa-
ren skolförälder att diskutera med, säger Joffs.

Det är just det här Heidi Takala och Alicia 
Trezise-Segervall är ute efter. De har hunnit 
träffas ett par gånger under sin tid inom pro-
grammet, gått på promenad och pratat om så-
dant som berör barnens skolgång: vad som sa-
des på senaste föräldramöte, vad som är aktu-
ellt i skolan, hur man kan tänka kring tillvals-
ämnen, hobbyer, fickpengar och delaktighet i 
vardagssysslor.

– Man bestämmer naturligtvis själv vad man 
tar upp på sina träffar men samtalet håller sig 
alltid inom ett givet område: skolan och för-
äldraskapet, och det är rätt skönt att veta på 
förhand. Samtidigt känns det tryggt att vi bå-
da är införstådda med att allt vi säger stannar 
mellan oss, det har vi skrivit på avtal om, sä-
ger Takala.

Låg tröskel
Pia Blomqvist är rektor i Korsholms högsta-
dium och välkomnar föräldramentorskapet. 
Hon ser det som ett viktigt projekt som fyl-
ler en viktig funktion och samtidigt en lucka.

– Inom skolan uppmuntrar vi eleverna att 
med låg tröskel ta kontakt med skolcoacher, lä-
rare och handledare. Det här är lite motsvaran-
de, men för föräldrar, och det är jätteviktigt. Vi 
vet att det alltid finns frågor och vi välkomnar 
förstås alla föräldrar att ta kontakt. Men det 
här konceptet tror jag att har en lägre tröskel. 
Att som vuxen få en annan vuxen i liknande 
situation att prata med kan göra att det kännas 
lättare att närma sig ett problem eller en fråga 
där man kanske inte i första hand vill kontak-
ta skolan, säger Blomqvist.

fakta
Föräldramentor i skolan pågår 
hela läsåret och består av minst sex 
träffar. Det kostar inget att delta.
Programmet är ett komplement till för-
äldraföreningsverksamheten och foku-
serar på vuxna med barn som ska bör-
ja ettan eller sjuan. Syftet är att mins-
ka familjers känsla av utanförskap och 
ofrivillig ensamhet.
Målet är att ge en större förståelse för 
det som händer i och kring skolan för 
att den vuxna bättre ska kunna ta en 
aktiv roll i elevens lärande.
Fyra pilotskolor och -föreningar i 
Svenskfinland deltar: Korsholms hög-
stadium, Sarlinska skolan, Smedsby-
Böle skola och Åshöjdens grundskola.
Lämpar sig till exempel för den som är 
nyinflyttad, har barn med särskilda be-
hov eller andra utmaningar.  
Mera information om programmet får 
man på Hem och skolas webbplats, 
via pilotskolorna och föreningarna.

intervju

Lär dig spela ett instrument - Lär dig sjunga

Anmälning 20–30.4.2023 - kungsvagen.fi

Evangeliska folkhögskolan
Vasa Campus

LinjeX  

LinjeS

Vasa Campus
Ett kreativt och spännande
mellanår med fokus på dig och din 
framtid! GRATIS för läropliktiga! 
Vi tar också emot äldre 
studerande i mån av möjlighet.
Ansökan via studieinfo.fi eller 
direkt till skolan.

Läs mera på efo.fi för mera info, eller ta kontakt! 
Korsholmsespl. 2, 65100 VASA tfn: 010 327 1610, info@efo.fi

LinjeXXGRATIS!

Studier i svenska för invandrare och andra 
som inte har svenska som modersmål. Gratis 
för de som har en godkänd integrationsplan. 
Ansökan direkt till skolan.

F O L K H Ö G S K O L E Å R E T  F Ö R  L Ä R O P L I K T I G A

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

Heidi Takala och Alicia Trezise- Segervall i Korsholm parades ihop som föräldramentor och adept i höstas och diskuterar det mesta som har 
med barnens skolgång och händelser i högstadiet att göra.
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på Solvalla och Norrvalla
Studera idrott & hälsa

 Folkhälsan Solvalla idrottsinstitut, Folkhälsan Norrvalla   folkhalsan_solvalla, folkhalsannorrvalla

Grundexamen i idrott  
– idrottsledare, 180 kp
Få ett yrkeskunnande inom idrott, motion,  
hälsa och ledarskap.

Studiestart hösten 2023. Ansök via Gemensam 
ansökan 21.2–21.3.2023 på Studieinfo.fi.

Solvalla & Norrvalla.
Läs mer på folkhalsan.fi/idrottsledare

Yrkesexamen i massage  
– utbildad massör
Är du intresserad av att jobba inom rehabiliter-
ing och idrott? Då är massörsstudier ett bra val!

- Ett års heltidsstudier på Norrvalla, 
 start v. 33, augusti 2023

- Två års deltidsstudier på Solvalla, 
 start v. 36, september 2023  
 (möjligt att börja studera redan våren 2023)

Ansökan öppen till 21.5 på Studeinfo.fi
Läs mer på folkhalsan.fi/massor 

Mental tränare, 80 sp
Studiestart hösten 2023. Solvalla & Norrvalla.

Läs mer & ansök på folkhalsan.fi/mental-tranare

För mera jämställda föräldrar
 ■Folkhälsans projekt Jämlikt föräldraskap stöder jäm-

likhet och jämställdhet mellan föräldrar. Det sker till ex-
empel med hjälp av grupper för pappor och utbildning-
ar för professionella som jobbar med familjer.

Varje familj är unik och har unika omständigheter. 
Det är därför svårt för någon att säga hur just ni ska gö-
ra för att uppnå jämlikhet i familjen. Men en öppen och 
ärlig dialog kan leda till mera jämlikhet. Vi kan bli mera 
medvetna om mängden hushållsarbete, vilka följderna 
blir om en förälder stannar hemma längre med barnen, 
hur vi kommunicerar och hur vi tänker.

Forskning visar att barn mår bättre när de får till-
bringa tid med och knyta an till båda föräldrarna. Ock-
så vi vuxna mår bättre när vi har möjlighet att dela an-
svar. Mera information: www.folkhalsan.fi/kampanj/
jamlikt-foraldraskap/

Femteklassare får böcker
 ■ I januari har 218 femteklasser fått ett paket med tio 

böcker. Bokpaketet är en gåva av Lisi Wahls stiftelse för 
studieunderstöd. I paketet ingår romaner, noveller och 
böcker med fakta och verklighetsbaserade berättelser 
från både finlandssvenska och svenska utgivare. Teman 
är bland annat vänskap, ensamhet, skolfrånvaro och 
spelvärldar. Målet är att väcka läslust bland bokslukare 
och att öka läsivern bland de mindre läsvana i klassen. 

Bokpaketen är ett samarbete mellan Förbundet Hem 
och Skola och Sydkustens ordkonstskola som valt böck-
erna och också gjort ett inspirationsmaterial till böcker-
na. Inspirationsmaterialet finns på sidan www.ordkonst.
fi/bokpaket.

Appar är bra språkträning
 ■Barn, syskon och föräldrar i finlandssvenska familjer 

använder ofta Whatsapp, sms och Snapchat för att hål-
la kontakt med varandra, organisera aktiviteter och ut-
trycka humor och kärlek. Text, röst, video, emojier an-
vänds. När barnen formulerar sig skriftligt och munt-
ligt i apparna fungerar de som språkträning. Det här 
fick projektforskaren Tiina Räisä och forskningsassis-
tenten Polina Vorobeva veta när de i november 2019 
besökte skolor i hela Svenskfinland och träffade 1 000 
barn i årskurserna 3 till 6. Undersökningen – som ock-
så vände sig till föräldrar – ingick i projektet ”What’s in 
the App?” vid Jyväskylä universitet. Hör mer om resul-
taten i samtalet ”Appar och snappar – hur kommunice-
rar unga idag?” (shorturl.at/kxPQR) eller läs ”Tusen och 
en röst: Barn och deras föräldrar om familjen, språk och 
appar” (shorturl.at/BEOV8). 

Föräldrabarometern
 ■ I december 2022 hade föräldrar, med barn på andra 

stadiet, möjlighet att delta i en enkät.  Förbundet Hem 
och Skola och Suomen Vanhempainliitto skapade för-
äldrabarometern tillsammans för att få information om 
hur föräldrarna upplever de ungas studier, välbefinnan-
de och kontakten till skolan.

Sammanlagt 7 168 föräldrar svarade på enkäten. Av 
dem hade 9 procent barn med svenska som modersmål. 
Resultaten publiceras i april 2023.

✏ PLOC KAT
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Väneleverna underlättar    
 sjuornas skolstart

läs mera»

Väneleverna Vil-
helm ”Ville” Wes-
terlund och Emma 
Eriks son med två av 
skolans vänelevs-
handledare, sko-
lans kurator Jessica 
Hellman och gym-
nastiklärare Tomas 
Ekman. Vänelever-
na får ingen eko-
nomisk ersättning 
för sin insats men 
en värdefull erfa-
renhet. 
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TEATER VIIRUS TURNERAR
KOLLA IN VÅRT PROGRAM OCH BOKA OSS PÅ ETT BESÖK!

WAR AND PISS WITH THE LOVING 
MEMORY OF HANS ROSLING

OSKAR PÖYSTIS HEJDLÖSA KOMEDI STIMULERAR TILL KRITISKT 
TÄNKANDE PÅ ETT INSPIRERANDE OCH TANKEVÄCKANDE SÄTT.

WHIZZ, WHIRR, 
BANG, CLANG!

EN MEDRYCKANDE RESA FÖR 6–11-ÅRINGAR GENOM FANTASI, 
SINNESUPPLEVELSER OCH GEMENSKAP.

KOLLA OCKSÅ IN VÅRA HUVUDPRODUKTIONER OCH FRÅGA OM VÅRT PEDAGOGISKA MATERIAL.
FÖRFRÅGNINGAR OCH BOKNINGAR RIKTAS TILL MARJA.VUORI@VIIRUS.FI
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Kom med och stöd läsning
Tema för Läsveckan 2023 är läsningens många ansikten

Den nationella Läsveckan hålls 17-23.4.2023
www.lukuviikko.fi 

Unga är de bästa inspiratörerna
Vi ger ut den tvåspråkiga tidningen Lukufi ilis-Läsglans

För och av unga läsare
www.lasglans.fi 

 Prata bok
På bokmässan i Helsingfors 2023 samtalar elevgrupper 

med aktuella fi nlandssvenska författare

Skolklasser kan både delta och komma för att lyssna
Mer info: barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi 

Kom meD och 

stöd läsning
AV: MALIN KLINGENBERG | JOANNA VIKSTRÖM EKLÖV & 
HANNA ÅKERFELT

EN FARTFYLLD FÖRESTÄLLNING FÖR 
ÄVENTYRSLYSTNA LÅGSTADIEBARN

PREMIÄR LÖRDAG 18.3.2023 
STORA SCENEN

I Kyrkslätt besöker alla blivande sjuor högsta-
diet i Winellska skolan våren då de ännu går i 
sjätte klass. De träffar sina blivande lärare, och 
lika viktigt, en del av sina blivande skolkam-
rater. På besöksdagen berättar väneleverna om 
skolan, ger en guidad tur i skolhuset och ord-
nar lekar så att de nya eleverna ska lära kän-
na varandra. 

Varje klass i sjuan får två vänelever, som 
jobbar parvis. När läsåret väl börjar fortsät-
ter vänelevsverksamheten med fler lekar, dis-
co och pizzakväll. På temadagar som vända-
gen och dagen för skolfreden ordnar vänele-
verna program.

– Vi kollar att ingen blir utanför, säger Vil-
helm ”Ville” Westerlund.

– Det är roligt att se hur sjuorna lär kän-
na varandra och får nya vänner, säger Emma 
Eriksson.

Båda går i dag i nionde klass i Winellska sko-
lan och är vänelever andra året i rad. 

Emma Eriksson säger att hon själv hade jät-
tebra vänelever då hon började högstadiet.

– Jag ville ge de nya sjuorna samma positi-
va känsla som jag fick då.

Ville Westerlund var vänelev redan i 
lågstadiet.

– Jag ville vara vänelev också i högstadiet för 
att hjälpa andra.

Vänelevsverksamheten har utvecklats av 
Folkhälsan och är en kamratstödjande verk-
samhet som ”strävar till att alla elever i sko-
lan ska känna trygghet, gemenskap och 
delaktighet”. 

Winellska skolans kurator Jessica Hellman 
och gymnastiklärare Tomas Ekman är två av 
skolans vänelevshandledare. De säger att väne-
levsverksamheten är en del av skolans plan för 
social fostran och välmående i skolan där ut-
gångspunkten är positiv pedagogik. 

Många metoder mot mobbning
Mobbning lämnar djupa och långtgående spår 
i den människa som utsätts för det. Under 
årens lopp har det utvecklats otaliga material, 
metoder och program som jobbar förebyggan-
de mot mobbning, eller som ger verktyg för att 
bearbeta konflikter som redan uppstått: Kiva-
skola, Friends, Lions Quest, Papilio, Gutsy go, 
kamratmedling med mera. 

Metoderna eller programmen utvecklas 
bland annat av föreningar, universitet och av 
olika samfund, en del kostar, de flesta är gratis.

Men hur fungerar metoderna egentligen? 
Vad gör att en modell upplevs som relevant? 
Och hur bra koll har egentligen elever, föräld-
rar och skolpersonal på hur den egna skolan 
jobbar mot mobbning? 

För att få svar på de här frågorna gjorde 
NCU, Nationella centret för utbildningsut-
värdering, en utvärdering 2022. I publikatio-
nen Utvärdering av metoder som förebygger 
mobbning och ökar välbefinnande och arbets-
ro (NCU, tiivistelmät 10:2022) utvärderas sju 
olika metoder (se faktarutan).

Utvärderingsexperten Niina Rumpu på 
NCU säger att utvärderingen inte handlar om 
att rangordna metoder och säga vilken som 
fungerar bäst för att motverka mobbning.

– Den visar att det finns många olika sätt att 
förebygga mobbning och att skolorna använ-
der metoder på olika sätt. 

Niina Rumpu säger att det givetvis kan fö-
rekomma mobbning i en skola trots att den 

använder modeller eller metoder för att före-
bygga mobbning. 

– Det finns också mycket osynlig mobbning 
och mobbning som sker via sociala medier.

På enkäten svarade 187 grundskolor (sko-
lans ledning och personal), drygt 12 000 elev-
er och drygt 2 000 vårdnadshavare. Dessutom 
gjordes djupintervjuer via Teams i 15 skolor. 

Vad gör att mobbningsförebyggande 
metoder fungerar eller inte gör det? 

– Personalens engagemang är viktigt. Om 
det är på en enskild persons ansvar att meto-
den implementeras och används är förutsätt-
ningarna sämre. Då kanske varken barnen el-
ler föräldrarna vet vad som gäller när mobb-
ning uppdagas eller vilka riktlinjer skolan över 
huvud taget har då det gäller mobbning, säger 
Niina Rumpu.

För att en metod ska fungera krävs att he-
la personalen och skolans ledning stödjer me-
toden och förbinder sig att använda den. Det 
krävs också att man arbetar systematiskt för 
att upprätthålla metoden, också efter ivern i 
starten.

– Materialet som stödjer metoden ska ock-
så vara lätt att använda i skolans vardag, säger 
Niina Rumpu. 

Väneleverna lär sig leda andra
Winellska skolan har jobbat med vänelevs-
verksamhet sedan 1982. Metoden är med an-
dra ord väletablerad, den är en del av skolans 
elevvårdsarbete och stöds av skolans ledning.

Vilken effekt just vänelevsverksamheten 
har som mobbningsförebyggande åtgärd är 
svårt att säga men allt som ökar elevernas triv-
sel i skolan är värdefullt, säger kuratorn Jessi-
ca Hellman.

– Det är klart att vi tror på verksamheten. 
Den grundar sig på värderingar, att människor 
trivs och mår bra. Vi sätter en massa arbetstid 
på verksamheten och allt vi gör, lekar och an-
nan verksamhet, har ett syfte, säger hon.

Väneleverna är också extra öron och ögon 
i skolan. Ifall de ser mobbning, att någon blir 
utfryst eller något annat som oroar kan de be-
rätta det för skolans personal.  

– Men det är absolut inte deras ansvar att 
göra de vuxnas jobb, säger Jessica Hellman.

Förutom att väneleverna erbjuder sjuorna 
stöd får de en värdefull upplevelse själva. 

– Jag har varit jätteblyg, men nu har jag lärt 
mig tala inför en grupp, att leda andra och att 
hålla lekar, säger Emma Eriksson.

– Jag var också blyg men har lärt mig leda 
grupper och hur man får andras uppmärksam-
het, säger Ville Westerlund.

Vänelevsverksamheten har funnits i över 40 år och används för att främja 
en trygg skolmiljö. Den är en av sju mobbningsförebyggande metoder som 
nu utvärderats av Nationella centret för utbildningsutvärdering.
Lina Laurent, text, Karl Vilhjálmsson, foto

fakta
Sju metoder som ökar trivseln och 
förebygger mobbning
Nationella centret för utbildningsutvär-
dering (NCU) har under 2022 utvär-
derat olika metoder som används av 
skolor för att förebygga eller ta 
itu med mobbning. 
Metoderna som utvärderades är: Gut-
sy Go, Gutsy Go rf, K-0, Stationens 
Barn rf (K-0, från finskans ”selvittä-
mättömiä konflikteja nolla” det vill sä-
ga noll outredda konflikter), KiVa Sko-
la, Åbo universitet /INVEST psykolo-
gia, Tunne- ja turvataitokasvatus – Ule-
åborgsmodellen, projektet Turvalli-
nen Oulu, Kamratmedling (Verso och 
Resto), Finlands Forum för Medling rf, 
Stödelevsverksamhet, Mannerheims 
Barnskyddsförbund, Vänelevsverksam-
heten, Folkhälsan.

Winellska skolan i Kyrkslätt är en 
sammanhållen grundskola för elever i 
årskurserna 1–9.
I skolan går drygt 720 elever.
Skolan har kring 70 lärare och drygt 
tio skolgångshandledare.
I högstadiet verkar 13 vänelever 
vilka går i åttonde och nionde klas-
sen.
Väneleverna jobbar parvis och 
stödjer främst sjuorna.
Väneleverna samarbetar med 
skolans Kiva-team och med elevkårs-
styrelsen.

reportage
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örat pågår dagens andra distansmöte för fullt. 
Uppstår dödtid under lämningen används den 
tiden för att sköta e-posten. Proceduren upp-
repas sedan x antal timmar senare, då dagens 
trettonde Teamsmöte råkar sammanfalla med 
hämtningen.

Diskbänksrealisten
Fullt övertygad om att livet är jobbigt, och för-
vissad om att tre års ålder är en bra tidpunkt för 
ett barn att få höra sanningen om livets veder-
mödor. Lämnar därför sitt barn med förma-
ningen ”Nu är det TYVÄRR så att jag MÅSTE 
gå på jobb, och därför är läget att du MÅSTE 
vara på dagis”. Slutklämmen lyder ofta ”nej 
snälla vän, gråt inte, tror du verkligen att JAG 
tycker det är KUL att tvingas gå på jobb?”.

Mutkolven

Har insett att mutor och belöning är det över-
lägset bästa sättet att få ett barn att samarbeta, 
och har inget emot att involvera oskyldig da-
gispersonal i fulspelet. Känns igen på repliker-
na ”Hej då, ha det bra nu, om du inte gråter i 
dag får du en chokladstång i kväll” eller ”Klär 
du på dig riktigt snabbt och kommer genast 
blir det glass efter maten fast det är tisdag!”.

Lurendrejaren 
Skyr inga medel för att få barnet att lugna sig, 
ingen lögn är för stor. Har inget emot att lu-
ra in sitt barn på dagis, eller ut igen. Intygar 
åt ett hulkande barn att ”jag kommer riktigt 
riktigt snart tillbaka”, väl medveten om att det 

kommer att dröja åtta 
och en halv timme. Pas-

sar ofta på att obemärkt smita 
iväg utan att barnet ser, när det är upptaget 
med något annat.

Protokollföraren 
Tycker att återseendet med sitt barn i sam-
band med hämtning är oväsentligt, man hin-
ner ju hänga hemma sen. Huvudsaken är att 
lägga beslag på dagispersonalen i en kvart för 
att få höra varje liten detalj om dagen: med ex-
akta sovtider, portionsstorlekar och komplet-
ta förteckningar över skrubbsår. Samma för-
äldrar tycker ofta det är extremt viktigt att få 
med sig varenda liten sak med sig från dagis, 
vägrar gå hem utan vareviga vante.

Samtidigt är det något föräldrar minsann hin-
ner få träning i. Ett barn som börjar dagis vid 
ett års ålder och gör normala veckor hinner 
föras och hämtas kring tusen gånger. Och 
det innan det blir dags för nya lämningar och 

hämtningar i förskolan, skolan eller eftis.
Gott om tid att gå i fällorna med andra ord. 

Att känna igen sig i de här karikatyrerna är lätt 
hänt, men kanske ändå inte att rekommende-
ra. Åtminstone inte varje dag.

Brevbäraren
Här är det ”effektivitet” som är nyckelordet. 
Snabbt och utan utsvävningar levereras pake-
tet (barnet) till rätt adress, uppackningen får 
någon annan ta hand om. Personalen möts i 
bästa fall med en enstavig hälsningsfras. Sam-
ma föräldrar är för övrigt ofta de som tar otill-
låtna genvägar på dagisgården eller som ”i ba-
ra någon enstaka minut” parkerar bilen på ex-
akt det ställe där det i ett dussin e-postmed-
delanden påpekats att föräldraparkering är 
förbjuden. 

Multitaskaren
Pratar ofta demonstrativt högt med sitt barn 
och hälsar överdrivet glatt på dagispersonalen. 
Problemet är bara att i Airpodsen som sitter i 

Sömnbrist och sura miner. Gråt och protester. 
Snöslask och hällregn. Och tidspress och stress för 
att hinna vidare till jobb eller hobbyer. Det är en 
svårbemästrad konst att på ett snyggt sätt lämna 
sina barn på dagis och hämta dem vid dagens slut.
Christoffer Herberts, Text • Hanna Siira, illustrationer

Vilken dagisförälder 
är du?

aktuellt

Tips
Och hur ska man göra då? Sakkunniga ger goda råd:
Ha tydliga rutiner. Försök att göra på samma sätt varje mor-
gon. Håll fast vid rutinen också om barnet är ledset.
Sprid en positiv inställning. Tala om roliga saker med da-
gis, barnet märker om du som förälder utstrålar trygghet med var-
dagen och dagis.
Gör det till lugna stunder. Inga telefoner och högljudda 
rop. Koncentrera dig fullt på barnet. Och försök reservera tillräck-
ligt med tid.
Stressa inte, men dra heller inte ut på lämningen. 
Så länge som ett ängsligt barn har föräldern inom synhåll jobbar 
barnet på att föräldern ska stanna.
Berätta snabbt för personalen om vardagen. Rele-
vant för personalen att höra om morgonproblem och sånt som på-
verkar barnets mående och humör.
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Föräldrachatten

Barnavårdsföreningen
bvif.fi 

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

IB World School

Ge barnvakten sparken”
Har vi föräldrar verkligen resignerat fullständigt? Tydli-
gen. I alla fall tycks vi titta oförstående när lärarna oroar 
sig över att våra barn knappt kan traggla sig igenom en 
bok och har svårt att hållas vakna i klassen.

Jocke Enegren
är trebarnspappa 
och copywriter

Kolumn

 ■Häromdagen ringde telefonen. Jag svarade och hörde en 
man harkla sig.

– Ja hej, Andrew här!
– Andrew? Vem Andrew?
– Andrew, Andrew Tate!
Det dröjde några sekunder innan jag förstod. Jag hade den 

cigarrökande kvinnohataren Andrew Tate på tråden. Nu var 
det min tur att harkla mig. 

– Sitter du inte bakom lås och bom i Rumänien?
– Jo visst, men de släpper ut mig när som helst! Det har jag 

hört av mina fans på Tiktok. Och nu undrade jag … ja, jag 
skulle behöva ett jobb. Ett riktigt jobb.

– Vad har det med mig att göra?
– Jag vill jobba som barnvakt hos er! När kan jag börja?
Jag lade på.
Men strax efteråt ringde det igen.
– Tjena, tjena! Det är jag, Nusret!
– Nusret?
– Nusret Gökçe! Du vet, Salt Bae?
I mitt huvud fladdrade några filmsekvenser från finalkväl-

len i Qatar förbi. Jag såg hur herr Gökçe lyckades ta sig ner 
på plan där han roffade åt sig guldpokalen och kletade på den 
framför kamerorna. 

– Och vad vill du då?
– Jag skulle gärna sitta barnvakt hos er!
Jag slängde på.

 ■Men fler samtal följde. Tusentals av dem. Varje dussinkän-
dis på Youtube och Tiktok tycktes ha mitt nummer. Och alla 
ville de sitta barnvakt.

Illamåendet jag kände övergick i skrämselhicka när jag in-
såg den fruktansvärda sanningen:

Alla de här pajaserna är redan barnvakter för våra barn.
Vad sjutton hände egentligen? När bestämde vi oss vuxna 

för att kasta in handduken? När beslöt vi att rycka på axlarna 
och lämna över våra barn till de här virrpannorna som löper 
amok i varje digital kanal?

Kan vi kanske spela ut coronakortet? Skylla på pandemin? 
Nej, det kan vi inte. Visst fick coronan Youtube-direktörerna 
att gnugga händerna, men det friskriver inte oss från vårt för-
äldraskap.

Långt före vintern 2020 stoppade vi skärmarna i händerna 

på ungarna. Vi trugade till och med skärmen på småttingarna 
i sin vagn. Bara för att hålla dem tysta och beskedliga på stan, 
i butiken och vid restaurangbordet.

Youtube, ta hand om det här, tack. Jag är lite upptagen.
I ett huj förvandlades det som först var en sista nödlösning 

till standardförfarande. Snart ersattes varje sekund av lång-
tråkig väntan med en skärm. Vi ruckade på regeln Bara tit-
ta på skärm under långa bilresor till att inkludera den kortaste 
bussresan. Kort efter det var det dags för underhållning på vä-
gen till skolan.

 ■Vem minns tecknaren Richard Scarrys berättelse om pappa 
Kanin på promenad? Han spatserar gatan fram med näsan i 
tidningen och ser inte alla farorna som hotar. Precis så anings-
löst går våra barn över gatan, fullständigt uppslukade av spel 
eller snabba klipp.

Har vi föräldrar verkligen resignerat fullständigt? Tydligen. 
I alla fall tycks vi titta oförstående när lärarna oroar sig över 
att våra barn knappt kan traggla sig igenom en bok och har 
svårt att hållas vakna i klassen.

Problemet är förstås att vår likgiltighet har konsekvenser, 
både på kort och lång sikt.

Varför säger tandläkaren att godis 
ska begränsas till en dag i veck-
an? Vi vet alla svaret, sock-
er förstör tänderna. Och bar-
nen får höra ett tydligt Nej, 
bara godis på lördag från oss 
vuxna.  

Men varför tycker vi vux-
na att skärmgodis är okej i 
obegränsade mängder, sju 
dagar i veckan?

Jag måste få svar på den frå-
gan. Men var hittar jag svaret?

Kanske på Youtube.
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brandogymnasium.fi

Sök till 
Brändö 
gymnasium
 
Allmän linje 
& Idrottslinje

ANSÖKNINGSTID
21.2–21.3.2023

Ekenäs
gymnasium

God stämning
Engagerade lärare

Internationell verksamhet
Mångsidiga studier

Möjlighet till specialisering

  infoeg@raseborg.fi  019 289 3500
 www.raseborg.fi/ekenasgymnasium

www.kygy.fi

  STEINERgymnasiet
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kunskap kreativitet självkänsla

små grupper, stor gemenskap
 - ingen drunknar i mängden

Svenska Privatskolan i Uleåborg erbjuder högklassig
undervisning i en unik, familjär och trygg skolmiljö mitt i
Uleåborg. Några andra förmåner:

www.spsu.fi

Vänligen ta kontakt med oss för mer information eller kom
gärna på besök!

• Flexibilitet, små 
undervisningsgrupper 

• Brett samarbete - Gnet, TekNatur, 
andra gymnasier

• Internationella projekt  
• Möjligheten att stärka din finska 

men ändå studera på svenska

• Goda möjligheter att påverka och 
delta  

• Idrottsakademin för dig som är 
toppidrottare

• Gratis boende och hemresor för 
dig från annan ort. 

• Studiematerialet är gratis för alla

Studiehandledare Eva Åström 
040 820 6016
eva.astrom@eduouka.fi 

Rektor Seppo Kallio 
044 548 8260 
seppo.kallio@eduouka.fi

svenskaprivatskolan spsuelevkar

Trivsel, Tradition, Trygghet och Tillförsikt

Svenska samskolan i Tammerfors
Skolgatan 14 
33200 TAMMERFORS
Tfn: 03-212 379

Fyra enkla ord, som beskriver 
Svenska samskolan i Tammerfors

Välkommen!

Koulukatu 14

03-212 3794

Svenska samskolan i Tammerfors
Koulukatu 14
33200 TAMMERFORS
Tfn: 050 4327189  www.samskolan.fi1895-201895-2023

Fyra enkla ord, som beskriver
Svenska samskolan i Tammerfors

Välkommen!

 

 

 
 

Gör ett gott val! 
Sibbo gymnasium  
HUMANT / INNOVATIVT / KREATIVT  

https://www.sipoo.fi/sv/utbildning/sibbo-gymnasium/ 

sibbogymnasium@sipoo.fi 
www.facebook.com/sibbogymnasium 

www.instagram.com/sibbogymnasium/ 
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Anno & Issa av Linnea 
Lundborg och Ylva Oknelid 

 ■Så fort Anno har en le-
dig stund drar hon och bästa 
kompisen Jakob till skejtpar-
ken tillsammans. Där finns 
också Issa med det svarta hå-
ret, den gröna hjälmen och 
det stora självförtroendet. 
Anno blir allt mer fascinerad 
av Issa och vill tillbringa allt 
mer tid med henne men inn-
an hon vet ordet av har hon 
ljugit lite för Jakob. Och när 
ens bästis märker att man in-
te längre säger sanningen blir 
allting krångligt. Ärligt om 
vänskap och förälskele, fint 
berättad med tecknade sek-
venser mellan ett par av ka-
pitlen.

Min storslagna kärlek  
av Jenny Jägerfeld 

 ■Den tredje och sista boken 
om Sigge som flyttat från 
Stockholm ut till landsorten 
och lilla Skärblacka. Sigge, 
som alltid tidigare varit mob-
bad och utanför, har nu fått 
ganska många vänner men 
är ständigt rädd att de ska 
se igenom honom och vän-
da honom ryggen. Inte minst 
nu, när han är stormföräls-
kad i sin klasskompis Adri-
an. Vad skulle alla säga om 
de visste? En rolig och inten-
siv avslutning på en fantas-
tisk serie där Jenny Jägerfeld 
väldigt skickligt skriver fram 
Sigges rädslor och gör dem 
verkliga och begripliga.

Bert och den förbjudna 
kärleken av Sören Olsson och 
Anders Jacobsson

 ■Sune och Bert är långli-
vade favoriter även om ti-
den på många sätt sprungit 
ifrån originalböckerna – pre-
cis som Enid Blytons Fem 
kommer de från en annan tid 
med andra värderingar, vilket 
ofta gjort det svårt att mo-
dernisera dem även om det 
gjorts försök. Desto roliga-
re att konstatera att den här 
helt nya boken om Bert fak-
tiskt lyckats ta steget in i nu-
tiden och framstår som ett 
bra svenskspråkigt komple-
ment till Dagbok för alla mi-
na fans. Korta effektiva ka-
pitel, mycket humor och en 
komplicerad förälskelse i stil 
med Romeo och Julia.

Kapitelböcker Ungdomsböcker
Skuggan över stenbänken 
av Maria Gripe 

 ■Unga Bertas familj får en 
ny jungfru och snart är ing-
enting sig likt. Carolin är 
bara några år äldre än hon 
själv och tar nästan alla med 
storm, men vem är hon 
egentligen? Carolin är in-
te bara en gåta i sig själv ut-
an visar sig även mycket in-
tresserad av familjens egna 
hemligheter. En riktig klassi-
ker till bokserie som börjar i 
en solid verklighet för att se-
dan leta sig in i en värld där 
det övernaturliga letar sig in. 
Finns sedan några år tillbaka 
i snygg nyutgåva.

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.

Såret  
av Emma Adbåge

 ■Oj då, att ramla och slå sig 
mitt på skolgården. Och så 
blir det ett sår som det kom-
mer blod ur. Nu kommer al-
la och vill titta och alla vet 
vem man är och alla undrar 
om det gör ont. Vad händer 
sedan när såret är läkt? Syst-
rarna Adbåges bilderböck-
er håller alltid högsta klass - 
kolla in Slottet, Furan eller 
Naturen, exempelvis – och 
här handlar det om att plöts-
ligt vara den som står i centr-
um och får all uppmärksam-
het. Men är det mig de är in-
tresserade av eller är det bara 
såret? Stora frågor i hanter-
bart format.

Här är alla andra av Mimi 
Åkesson och Linda Bondestam

 ■Alla människor hör till en 
grupp på ett eller annat sätt. 
Om man väljer att ställa sig 
utanför sin grupp hör man 
plötsligt till gruppen som 
ställer sig utanför. En genia-
liskt enkel tanke som fött en 
myllrande och generös bil-
derbok som man visserligen 
kan läsa sig igenom snabbt 
om man vill men som ger 
mer ju mer tid man ägnar åt 
den: Linda Bondestams bil-
der innehåller en mängd de-
taljer att upptäcka och vad 
tänker läsaren själv? Vilken 
grupp tillhör man själv? Till-
hör man flera olika? Och vil-
ka vill man inte höra ihop 
med?

Bilderböcker Högläsningsböcker 
Maggot & Molly: Rädda 
hunden av Pia Hagmar

 ■Två barn som båda kän-
ner sig som besvikelser för si-
na föräldrar hittar varandra 
mitt i äventyret. Den försik-
tige Maggot får problem ef-
ter att han spanat på en man 
som är elak mot sin hund. 
Han får hjälp av den oräd-
da Molly och tillsammans 
bestämmer de sig för att be-
fria hunden men det visar sig 
bli riktigt farligt. Pia Hagmar 
är mest känd för sina häst-
böcker men har nu skrivit 
en spännande roman där det 
till slut står ovanligt myck-
et på spel.

Joy alltid glad  
av Jenny Valentine

 ■10-åriga Joy är bubblig 
och positiv – till och med 
hennes namn betyder ”glad” 
– och vart familjen än flyttar 
runtom världen finner hon 
sig tillrätta och ser det bästa i 
tillvaron. Men när sura gam-
la morfar blir sjuk och famil-
jen flyttar tillbaka för att va-
ra nära honom får Joy kämpa 
för första gången. Det är svå-
rare än någonsin tidigare att 
få vänner och plötsligt är inte 
Joy säker på hur hon ska va-
ra längre. Den första boken i 
en serie om vänskap och hur 
man hittar sin plats också i 
den egna familjen.
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Vispgröten kan tillredas på blåbär, 
hallon eller vinbär. Använd bär 
som är i säsong eller som du nu 
vintertid har i frysen. Tillred 
en stor sats vispgröt så har du 
mellanmål i kylen för hela veckan.

8 portioner
1 l utspädd lingonsaft  
 (eller saft av andra inhemska bär)
1 ½ dl mannagryn
2 dl lingon eller andra inhemska bär
1 dl socker
½ krm salt
 
Gör så här:
1.  Koka upp saften i en stor kastrull. Vispa i 

mannagrynen, sockret och saltet.
2.  Koka gröten på medelvärme i ca 10 minuter. 

Rör om emellanåt med en träslev.
3.  Mosa lingonen (eller de andra bären) med en 

gaffel eller stavmixer. Rör sedan ner bärmoset 
i gröten.

4.  Lyft bort kastrullen från värmen och låt grö-
ten kallna i ungefär en timme.

5.  Häll över gröten i ett stort kärl och låt den 
kallna i vattenbad. Då gröten kallnat ordent-
ligt, vispa den pösig med elvisp. Servera grö-
ten med kall mjölk eller havredryck.

Text: Ungmartha

Tips!
Det är viktigt  

att gröten är kall 
innan  man vispar 
den, annars blir 

den inte  
pösig.

Vispgröt

FOTO: KARIN LINDROOS

recept Fem frågor

Varför är du aktiv i föreningen?
– Det finns alltid något man kan förbättra 

och jag är själv en person som vill förbättra allt 
och allting! Jag är själv inflyttad Replotbo och 
kände ingen när vi flyttade hit till ön. För att 
lära känna folk engagerade jag mig redan då 
mina barn gick i dagis, tog reda på vilka barn 
mina barn lekte med och ordnade träffar med 
barnen för att lära känna också deras föräldrar. 
Ju fler vi är som känner varandra utanför da-
gis-, skol- och arbetsmiljön, desto lättare är det 
att i tid upptäcka om något inte står rätt till.

Vad gör er förening?
– En del av vårt arbete handlar om att sam-

la pengar till förmån för skolan, eleverna och 
personalen. Det för att kunna erbjuda ele verna 
en guldkant i tillvaron och en möjlighet till en 
ännu bättre gemenskap. Det kan handla om 
allt från klassutflykter till spelkvällar där al-
la som går i skolan deltar tillsammans med 
vuxna. Målet är att barnen ska ha roligt och 
träffas utanför skoltid, samtidigt som vi erbju-
der föräldrar en möjlighet att bekanta sig med 
varandra. 

Föreningen ser också till att systemet med 
klassföräldrar är ambulerande, målet är att al-
la föräldrar någon gång under barnets skol-
gång ska ha varit klassförälder. Det här är en 
möjlighet att engagera sig i barnens skolgång 
och få en insyn i skolans verksamhet som man 
kanske inte annars skulle ha. Som klassförälder 
ska man ordna ett evenemang för klassen och 
föreningen kan bidra med förslag på program.

Vad sysselsätter föreningen just nu? 
– Nu vill vi göra skolgården mer trivsam! 

Det är en fin gård, men det finns ganska li-
te möjlighet till aktivitet på gården. För att 
få veta vad eleverna vill ha så frågade vi dem 
och fick helt underbara svar!  Eleverna önska-
de sig en spindelgunga, en större klätterställ-
ning och det största de önskade sig var en lin-
bana. Det gulligaste önskemålet var kanske än-
då förslaget om att skolgården borde ha ett eget 
körsbärsträd. 

Hur samlar föreningen pengar? 
– Föreningens medlemsavgift utgör basen 

och så gör vi en del klassiska saker som att 

sälja toapapper och bakverk. Vi försöker va-
ra kreativa och ordnar till exempel ett isdisco 
och säljer våfflor, vi säljer kaffe och bulle vid 
möten, och har lotteri under programkvällar-
na i skolan.

Nu ska vi testa på att sälja en brödkasse och 
hoppas att lokala entreprenörer ska vilja vara 
med om det. 

Hurdant är samarbetet med skolan och 
Hem och Skola-föreningen?

– Vi har en lärarrepresentant i vår styrelse 
och det är en bra kanal, vi får veta vad som be-
hövs och hur det går i skolan. Vill vi till exem-
pel fråga eleverna något, så får vi det fixat via 
den här länken. Via samarbetet med förbun-
det Hem och Skola har jag själv deltagit i ord-
förandeträffar och de är mycket givande, jag 
har fått många goda idéer och tankar under 
dem. Förbundet Hem och Skola har mycket 
att erbjuda både föreningen och föräldrarna, 
till exempel de föreläsningar och verktyg som 
erbjuds är mycket välkomna.

Replot – en ö och en kyrkby i Korsholms kommun, med cirka 2 100 invånare. På ön finns 
Replot-Björkö skola, en grundskola med drygt 80 elever. Skolans föräldraförening har varit aktiv 
ända sedan 1970-talet. I dag är Jannica Andtfolk är ordförande för Hem och Skola-föreningen.
Micaela Röman, text

Målet är att alla föräldrar är delaktiga
Föräldraföreningen vill förverkliga skolelevernas önskemål för att skapa en skolgård med många möjligheter till aktivitet. FOTO: UNSPLASH
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Ny sakkunnig inom föreningsverksamhet

 ■ Johanna Östling har börjat som sakkunnig inom föreningsverk-
samhet hos oss. Hon har tidigare bland annat jobbat på Esbo stad 
där hon koordinerade, planerade och utvecklade kulturverksamhet 
för barn och unga och på Föreningen Luckan där hon arbetade med 
mobbnings- och diskrimineringsförebyggande verksamhet. När hon 
inte jobbar gillar hon att sjunga, motionera och att umgås med familj 
och vänner.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
 ■Vill du få mera information och tips av oss? På startsidan på vår 

webbplats www.hemochskola.fi finns ett formulär för att börja pre-
numerera på vårt nyhetsbrev. Det enda du behöver göra är att fylla i 
din mejladress.

Material på vår webb
 ■Visste du att vi har en hel del material som du kan ladda ned helt 

gratis från vår webb? Där finns till exempel broschyrerna ”Välkom-
men till skolan”, ”Välkommen till högstadiet” och “Välkommen till 
andra stadiet”, som är riktade till föräldrar. Du hittar materialet här: 
www.hemochskola.fi/material.

Besök vår webb!
 ■Gå gärna in på www.hemochskola.fi - där finns bland annat blogg-

inlägg, artiklar från tidningen, nyhetsbrev, information om för-
eningsverksamhet och material riktat till föräldrar, skolor och dag-
hem.

Följ oss på sociala medier! 
 ■Du hittar oss på Facebook, Instagram och Twitter. Där publicerar 

vi allt möjligt som är relevant för dig som förälder eller vårdnadshava-
re. Hoppas du väljer att följa oss! 

Aktuellt från förbundet

1. Till vilket land har Danmark landgräns? a. Sverige b. Norge c. Tyskland 

2.  Buda ligger på ena sidan av floden, Pest på den andra – men vad heter floden som rinner däremellan? a. Rhen b. Donau c. Volga 

3.  Döda havet ligger i gränstrakten av Israel och Jordanien. Hur mycket under havsytan ligger denna lägsta plats på jordens yta? a. cirka 
55 meter b. cirka 200 meter c. cirka 422 meter 

4. Goa är Indiens minsta delstat. Vilket lands koloni var Goa under ungefär 450 år ända till år 1961? a. Frankrikes b. Englands c. Portu-
gals 

5.  Vid vilken nordlig breddgrad finns Koreas demilitariserade zon, där gränsen mellan Sydkorea och Nordkorea går? a. 24:e b. 38:e c. 
50:e 

6.  Vilket av följande är ett namn på en självständig republik i Stilla havet? a. Nauru b. Itku c. Suru 

7.  Mellan vilka två länder utkämpades Falklandskriget år 1982? a. Storbritannien och Argentina b. Brasilien och Chile c. Frankrike och 
Sovjetunionen 

8.  Vilken huvudstads namn i Karibien har gett upphov till en världsberömd cigarr? a. Kingston b. Havanna c. Nassau 

9.  Vad heter det stora ökenområdet i södra Afrika, främst i Botswana och Namibia? a. Negev b. Gobi c. Kalahari 

10.  Ibland kallas Lahtis Finlands Chicago och Tammerfors Finlands Manchester. Vad kallas Jyväskylä ibland för? a. Finlands New York b. 
Finlands Aten c. Finlands Moskva 

hemifrån hem
Rätt svar:  c. Tyskland, b. Donau, c. cirka 422 meter, c. Portugals, b. 38:e, a. Nauru,  a. Storbritannien och Argentina, b. Havanna, c. Kalahari, b. Finlands Aten.

Världen runt på  frågor



Äntligen sommarlov!
Knyt nya vänskapsband och få fina upplevelser 

på våra trygga och förmånliga sommarläger.

Anmälningen öppnar 1.3.2023 
bvif.fi

Dagläger i Helsingfors 
för 7–10-åringar  
Botby

5–9.6 Dagläger Botby 1  
12–16.6 Dagläger Botby 2  
19–22.6 Dagläger Botby 3 

Cygnaeus
5–9.6 Dagläger Cygnaeus 1 
12–16.6 Dagläger Cygnaeus 2
19–22.6 Dagläger Cygnaeus 3  

Drumsö
5–9.6 Dagläger Drumsö 1  
12–16.6 Dagläger Drumsö 2  
19–22.6 Dagläger Drumsö 3

Gillebo/Kårböle
5–9.6 Dagläger Gillebo 1   
12–16.6 Dagläger Gillebo  2 
19–22.6 Dagläger Gillebo 3
31.7–4.8 Dagläger Gillebo 4
7–9.8 Dagläger Gillebo 5

Tjejvillans läger 
för 9–12-åringar

5–9.6 Dagläger Helsingfors
31.7–4.8 Dagläger Grankulla


