Meningsfull eftermiddag
i skolan
Seminarium om morgon- och eftermiddagsverksamheten och
klubbverksamheten inom den grundläggande utbildningen
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MENINGSFULL EFTERMIDDAG I
SKOLAN
Seminarium 7.2.2013, kl 9-12 i Helsingfors
Sydkustens landskapsförbund ordnar i samarbete med Utbildningsstyrelsen ett
seminarium om morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten inom den grundläggande utbildningen.
Ungefär 52% av alla ettor och 30% av alla tvåor i Finland går på eftis. Med hjälp
av statliga bidrag ordnas det årligen dryga 25.000 klubbar för ca 300.000 elever
i åk 1-9 i landets skolor . Hur ser verksamheten ut, hur vill vi att den ska se ut och
vad ställs det för krav på verksamheten? Kom med och ta del av aktuell information och intressanta talturer om eftis- och klubbverksamhetens nuläge och framtid! Bl.a. får vi höra sociolog Harriet Strandell presentera sin forskningsrapport som
utkom hösten 2012. Seminariet riktar sig till rektorer, tjänstemän inom bildningssektorn, beslutsfattare och alla som jobbar inom eftis- och klubbverksamheten.
I samband med seminariet publiceras den nya broschyren ”Meningsfull eftermiddag i skolan” som delas ut till vårdnadshavare till barn i förskolan och åk 1-2 vid
inskriviningen till skolan samt vid anmälningen till eftis under vårvintern 2013.

Plats:
Helsingfors, Annegården, Annegatan 30,
Auditoriet på andra våningen.
Arrangörer:
Sydkustens landskapsförbund och
Utbildningsstyrelsens svenska enhet
Anmälning:
www.sydkusten.fi/kontakt/anmalningar
senast 1.2.2013
Pris:
Seminariet är avgiftsfritt.

Mera information:

Monica Martens-Seppelin
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
09-618 212 31
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Sydkustens landskapsförbund

PROGRAM
8.30		

Kaffe och anmälning i Barnens bokkafé Haitula på första våningen

9.00		
		

Välkommen
Agneta Eriksson, direktör, Sydkustens landskapsförbund

9.10		
		
		

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun
kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus (på finska)
Riitta Rajala, specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen

9.40		
		
		

Eftis och klubbar i Svenskfinland, lägesrapport
Sonja Hyvönen, specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen och
Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef, Sydkustens landskapsförbund

10.00		
		

Barndomens förändrade villkor. Vilken roll spelar eftermiddagen i skolan?
Harriet Strandell, sociolog, Helsingfors Universitet

10.40		
		
		

Eftis och klubbar som stöd i undervisningen – en naturlig del av skoldagen
Camilla Herlin, rektor, Finno skola i Esbo
Inger Nabb, rektor, Vikinga skola i Vasa

11.10		
		

Hemmet som stöd för en trivsam eftermiddag
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola

11.30		
		

Skolan i rörelse – idrottsklubbar med låg tröskel
Kristian Åbacka, idrottsplanerare, Vanda stad

11.50		

Avslutningsord, diskussion

Läs mer om morgon- och eftermiddagsverksamheten
och klubbverksamheten på:

		
		
		
		

www.eftis.fi
www.klubbar.fi
www.apip.fi
www.koululaistentoimintaverkko.fi

Sydkustens landskapsförbund
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Bilder:
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Utbildningsstyrelsen

Kansli i Helsingfors:
Georgsgatan 29 A 3
00100 Helsingfors
09-618 212 31

Hagnäskajen 6
PB 380
00531 Helsingfors
029 533 1000

Kansli i Pargas:
Strandvägen 24
21600 Pargas

www.oph.fi
www.edu.fi

www.sydkusten.fi

edu.fi

