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Skolklubbarna kommer igen
Tjugotre tvåspråkiga kommuner har fått statsbidrag för att få igång skolornas
klubbverksamhet. Traditionen med lärarledda skolklubbar bröts i samband med 90-talets
budgetnedskärningar och de har blivit obekanta för många av dagens lärare och elever.
Sydkustens landskapsförbund och Förbundet Hem och Skola koordinerar därför svenskspråkig
information och utbildning för skolfolk och övriga intresserade. Nu gäller det att bygga upp nya
strukturer, uppmanar utvecklingschef Monica Martens-Seppelin från Sydkusten.
Utbildningsstyrelsen har delat ut 5,9 miljoner euro för skolornas klubbverksamhet. Totalt 306
ansökningar har godkänts (286 kommuner) och beviljats anslag för klubbar, varav dryga 20 är svenskeller tvåspråkiga. Målsättningen är att erbjuda varje elev i grundskolan möjlighet att delta i mångsidig
och kostnadsfri klubbverksamhet efter skoldagen. Skolklubbarna skall finnas inskriva i skolans
verksamhetsplan och därigenom koordineras av skolans rektor.
Det är ett fint arbete många Hem och Skola- och andra föreningar gjort under alla dessa år med att
hålla kvar en del klubbar i skolmiljön. Behovet av dem kommer inte att försvinna i framtiden heller,
men det som nu krävs är att planera så att skolklubbarna och övrig klubbverksamhet kompletterar och
inte överlappar varandra, säger Förbundet Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk.
Därför behövs en aktiv dialog mellan föräldrarna, skolan och eleverna om hur behov och efterfrågan
bäst möts, understryker Romantschuk.
Sydkustens landskapförbund, Förbundet Hem och Skola och Utbildningsstyrelsen ordnar tillsammans
tre informations- och klubbledarutbildningar under höstterminen. Utbildningen kommer att ge
skolledarna och övriga deltagare konkret information om de nya skolklubbarna, material och
matnyttiga tips för verksamheten. Tillfällen hålls 26.11 i Åbo, 28.11 i Vasa och 1.12 i Helsingfors. I
utbildningen deltar också Finlands Svenska Lärarförbund, Finlands Svenska Idrott och Resurscenter
för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Vi får också höra mera om språkklubbar som
utvecklas vid Åbo Akademi i Vasa.
Mera information finns på webbplatsen: www.klubbar.fi. Där hittas förteckningen över de tvåspråkiga
kommuner som redan fått klubbpengar. Det kommer senare att finnas möjlighet för övriga kommuner
att ansöka om medel från Utbildningsstyrelsen för att få igång skolans klubbverksamhet.
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