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Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamheten vid 

Björneborgs svenska samskola läsåret 2019-2020 

 

Eftermiddagsverksamheten (Eftis) är en ledd verksamhet för elever i åk 1-2, som Björneborgs stad 

och Björneborgs Svenska samskola ansvarar för, enligt lagen om grundläggande utbildning. 

Lågstadiets rektor har det övergripande ansvaret för eftermiddagsverksamheten vid Björneborgs 

svenska samskola.  

 

VÄRDEGRUND OCH UPPGIFT 

Eftermiddagsverksamheten bygger på värdegrunden för den grundläggande utbildningen, som 

omfattar mänskliga rättigheter, jämlikhet, demokrati, bevarande av naturens mångfald och 

omgivningens livskraft samt tolerans för kulturell mångfald. Verksamheten ska på samma sätt som 

den grundläggande utbildningen främja social gemenskap, ansvarskänsla och respekt för 

individens rättigheter och friheter.  

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnen en trygg och mångsidig uppväxtmiljö på svenska. 

Eftermiddagsverksamheten är gruppverksamhet, där gruppens regler och värderingar formar 

barnets utveckling.  

Eftermiddagsverksamhetens uppgift är att främja barnens helhetsmässiga välbefinnande ur 

följande synvinklar: 

• att erbjuda barnen ledd fritidsverksamhet 

• att stödja barnens uppväxt och utveckling 

• att stödja barnens skolgång och lärande 

• att ingripa tidigt och att ge social bekräftelse 

 

ALLMÄNT 

Öppethållningstider 

Eftis har öppet under läsårets skoldagar (dock inte 21.12.2019 och 30.5.2020) mellan kl.12.10 och 

17.00. 

Lokaler 

Eftisverksamheten för eleverna i åk 1 och 2 verkar från och med läsåret 2019-2020 i skolans aula. 

Lokalens storlek är anpassad efter antalet eftisbarn. Lokalen är trygg att komma till efter skolan, 
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eftersom den finns i samma byggnad som klassrummen för åk 1 och 2. Även närliggande 

utrymmen såsom skolans gymnastiksal och skolans bibliotek kan användas. 

 

Försäkringar 

Verksamhetsarrangören, Björneborgs Svenska samskola sköter försäkringar som täcker den tid 

barnet är i eftermiddagsverksamheten och resan hem.  

 

Brottsregisterutdrag och tystnadsplikt 

Arbetsgivaren ansvarar för granskning av de anställdas brottsregisterutdrag. Arbetsgivaren 

ansvarar också för att tystnadsplikten efterföljs i verksamheten. Alla eftisledare undertecknar ett 

avtal om tystnadsplikt 

 

INNEHÅLL 

Eftis erbjuder barnen en mångsidig och stimulerande verksamhet som är anpassad för deras ålder, 

intressen och behov. Barnets behov och önskemål beaktas i den dagliga planeringen av 

verksamheten och i korttids planen reserveras tid för barnets spontana lekar. 

Eftisverksamheten innehåller följande helheter: 

• etisk utveckling och jämställdhet 

• lek och samspel 

• motion och utevistelse 

• mellanmål 

• kultur och traditioner 

• praktiska färdigheter och pyssel 

• trygghet 

 

Etisk utveckling och jämställdhet 

Målet för den etiska utvecklingen är att förstå företeelser som ansvar och ömsesidighet. I 

eftermiddagsverksamheten fäster man uppmärksamhet på välmående och sunda levnadsvanor, 

på hur andra har det, på följder och känslor som dess beteende leder till hos andra och de 

överenskommelser och anvisningar som gäller gruppens verksamhet. Målet är att alla barn får 

stöd och handledning som motsvarar deras utvecklingsnivå och behov. När verksamheten planeras 

och genomförs beaktas skillnaderna i pojkars och flickors utveckling och olika behov. 
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Lek och samspel 

Eftis är en social arena, där alla ska känna tillhörighet.  Att leka och vara en god kamrat är 

förmågor som barnen får praktisera varje dag i Eftis.  Samarbetet mellan barnen i gruppen är 

viktig. Kamratrelationerna lär barnen växelverkan och att uttrycka och kontrollera känslor. 

Gemensamma regler och gränser som barnen är själva med om att bestämma skapar trygghet. 

 

Motion och utevistelse 

Eftis erbjuder barnen tillfälle att röra på sig efter skoldagen. I Eftis finns det möjlighet till mångsidig 

motion både ute och inne. Skolgården och gymnastiksalen är till förfogande efter skolan och 

används varje dag. Motionslekarna är för det mesta olika slags spring, klätter, hopp eller spel och 

tafatt-lekar. 

 

Mellanmål 

Att äta mellanmål är inte viktigt bara av näringsmässiga, utan också av pedagogiska skäl. Det fästs 

vikt vid ett gott bordsskick, nya smakupplevelser erbjuds och det är viktigt att barnen lär sig beakta 

andra. Måltidsstunden fredas från annan verksamhet. Mellanmålet följer Amica Fazer-koncernens 

riktlinjer för bespisning och kostutbud och om vad ett skolbarn ska ha som mellanmål. Mellanmål 

serveras mellan ca kl.13.30 och 14.20 varje dag som Eftis har verksamhet. 

 

Kultur och tradition 

Björneborgs stad erbjuder möjligheter till olika aktiviteter så som museer och bibliotek. Man kan 

bekanta sig med närområdet så som olika lekparker. Eftis följer de finländska traditionerna samt 

Björneborgs svenska samskolas egna traditioner genom sång, lek, fester och pyssel. 

 

Praktiska färdigheter och pyssel 

I Eftis verksamheten ger vi möjligheten till självständig skapande och låter dem använda de 

redskap och material som finns till hands, på det sättet börjar barnets självständighet i det 

kreativa och praktiska färdigheter att utveckla sig. Pysselverksamheten kan planeras kring ett tema 

som skolan har eller efter traditioner.  
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Trygghet 

Trygghet gäller inte bara fysisk miljö och fysisk hälsa utan också emotionell och social trygghet. 

Verksamheten har uttryckligen byggt på tanken att minska barns otrygghet under 

eftermiddagarna. Barnen erbjuds aktiviteter enligt deras behov, i en trygg och säker miljö med 

kompetenta ledare. 

 

ANORDNADE OCH UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN I SKOLAN OCH STADEN 

Kommunen (Staden) ska enligt lagen i sin verksamhetsplan informera kommuninvånare om 

verksamheten och hur det ordnas. Björneborgs Svenska samskola gör samarbete med Björneborgs 

stad, staden informerar om eftisverksamheten till lågstadiets rektor som i sin tur informerar om 

verksamheten i skolan.  Ansökningen görs elektroniskt genom Björneborgs stad webbplats; 

https://www.pori.fi/sivistyskeskus/koulut/iltis/sahkoineniltapaivatoimintaanhaku.html 

Beslut om eftisplats skickas till föräldrarna via e-mail eller via Wilma-programmet. Alla i åk 1-2 får 

plats i Björneborgs Svenska samskolas Eftis. Björneborgs stad utvärderar 

eftermiddagsverksamheten elektroniskt. De centrala resultaten av utvärderingen publiceras till 

lågstadiets rektor, som i sin tur informerar föräldrarna via Wilma. 

 

AVGIFTER OCH UPPSÄGNING 

Avgiften är 80€/mån. och det är Björneborgs stad som fakturerar föräldrarna. Uppsägningen av 

platsen görs av föräldrarna till Björneborgs stad, kontaktperson Leila Marttila, 

leila.marttila@pori.fi.  

Hos Björneborgs stads socialtjänster kan man anhålla om nedsatt eftisavgift eller avgiftsbefrielse 

av sociala eller ekonomiska orsaker. Detta sker via den egna socialarbetaren. 
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