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Verksamhetsgranskare: Annika Fallenius och Christine Westerholm,
Styrelsen sammanträdde till 5 möten.
Föreningen sammanträdde till två allmänna möten, vårmötet den 31 mars och höstmötet
den 27 oktober.
Medlemsantalet var 164 +2. Medlemsavgiften var 20,00 € för hela familjen, medlemmar
under 29 år betalar ingen avgift. Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. hade vid
utgången av året verkat i 38 år.

Lekskolan Sockan
Södrik Svenskar är huvudman för daghemmet Lekskolan Sockan, som grundades 1981.
Verksamheten finansieras genom att daghemmet säljer sina dagvårdstjänster till Esbo
stad. Kontraktet med Svenska bildningsenheter i Esbo stad gäller tillsvidare.
Daghemmets personal:
Barnträdgårdslärare Marianne Virkama (föreståndare)
Barnskötare Cati Rostedt
Barnskötare Viveca Nyström
Gruppassistent Sabina Fonselius anställd för verksamhetsåret 2014-2015, 2015-2016

Lekskolan Sockan anställde Frida Rostedt som sommarhjälp i juni i 10 dagar, sex
timmar om dagen. Med stöd av Esbosedeln som hon fick, betalade Esbo stad 300 € till
Sockan.
Under verksamhetsåret har vi haft förmånen att få besök av ”dagisfarfar” Tosse Lydman.
Han har varit en efterlängtad gäst varje tisdag förmiddag, som gett sig tid att lyssna på
och leka med Sockanbarnen. Eftersom tisdag också är vår skogsmulledag har det varit
tryggt med en extra vuxen i skogen.
Personalskolning:
Kompisväskan 4.3 på Folkhälsan ( Viveca Nyström)
Självkänsla och självanalys 1.10 med Mia Törnblom ( Cati Rostedt, Viveca Nyström,
Sabina Fonselius, Marianne Virkama)
Pedagogisk planering med 7.10 – 8.10 ( Marianne Virkama)
Mitt i naturen- utomhuskonferens 1.10-2.10 ( Cati Rostedt)
Första hjälp 10.10 ( Viveca Nyström, Marianne Virkama)
Högläsning 17.11 med läsambassadör Katarina von Numers ( Viveca Nyström)
Alla är vi lika- alla är vi olika 20.11 seminarium på Folkhälsan ( Sabina Fonselius,
Marianne Virkama)
Stödtecken 1.12 ( Cati Rostedt, Sabina Fonselius)

Vårterminen 2015 hade Sockan 13 heldagsbarn
Hösterminen 2015 hade Sockan 11 heldagsbarn

Plock ur Lekskolan Sockans program:


















5-klubb för 5-åringar
Mulle- och knytteverksamhet
Gymnastik i Lagstad skola
Sagostunder på Entressebiblioteket med Sara Nordlund-Laurent
Jul- och påskkyrka med Kira Ertman från Esbo svenska församling
i julkyrkan deltog också mor- och farföräldrar, efteråt kyrkkaffe i Lagstad
hembygdsgård 11 barn + 11 vuxna deltog
Teater:
”Osynliga barnet” med Teater Viirus 23.1 i Karahuset
”Honungshjärta” med dockteater Poiju 26.2 på Vindängen
”Karius och baktus” med Åbo svenska teater 26.3 på Vindängen
” Jakten på det försvunna ljudet” med Teater Taimine 29.4 på Sockan med
föräldrar och syskon 15 barn + 14 vuxna deltog
Konserter:
”Det var så roligt” allsångskonsert med Benny Törnroos 29.1 på Vindängen
” Raka bananer” 10.3 i Louhisalen
”Jean Sibelius” på elbas med Lauri Porra 9.4 på Vindängen
”Robin Hund och hans glada orkester” 11.11 i Kannbro
Filmer:
”Pettson & Findus” 12.2 i Kannbro
”Mumin på Rivieran” 8.4 i Kannbro
”Mumintrollet och kometjakten” 27.8 på Vindängen
”Lilla Ho och Loppan Fli” 24.9 på Vindängen
Museibesök:
”Sagoguidning med djurtema” 25.2 på Emma-musèet
Besök till Lagstad skolmuseum 22.5
”Tomteguidning” på Glims gårdsmuseum 26.11
Utfärder:
Vinterutfärd till Stenhalla 5.3
”Hoppa på” gymnastik 11.3 i Solvalla med Folkhälsan
Vårutfärd till Angry Birds-parken i Oitans 27.5
Höstutfärd till Stenhalla 3.11
”Olympiska spelen” 8.9 på Mankby sportplan med områdets alla daghem
”Sommarkaffe” i lekparken 26.8 13 barn + 15 vuxna deltog







Träff för förskolebarnen 29.9 6 barn + 4 vuxna deltog
Självständighetsbal i Lagstad tillsammans med alla områdets daghem. 4.12
Mor- och farsdagskaffe ; 16 barn +17vuxna, 12 barn+ 14 vuxna deltog
Simundervisning 2 gånger/barn
Skrinskovecka 2.2 - 6.2 med Eva-Lotta Backman-Winqvist från FSI som
instruktör

Lekskolan Sockans facebook-sidor har blivit mäkta populära bland föräldrar, släkt och
vänner. Där kan man se på bilder och läsa kommentarer om vardagen på Sockan.

Kursverksamhet och programkvällar
Fortsättning på kursen i stödtecken januari och februari
Teckenspråkslärare Mari Reijonen har undervisat barn och personal i stödtecken. På ett
lekfullt sätt har vi lärt oss att teckna färger, leksaker, maträtter, djur, m.m. Stödtecken är
ett komplement i kommunikationen med barn som har språksvårigheter. Barn är ivriga på
att lära sig nya saker och i flera familjer har Sockanbarnen sedan hemma fått lära ut vad
de lärt sig av Mari. På detta sätt har stödtecknen även fått en större spridning.

Vårfest 20.5
Vårfesten hölls i år på Stenhalla i Noux. Barnen uppträdde med vårsånger och visade
skådesspelet “ Vargen och de sju killingarna”. Mulle- och knyttediplom delades också ut
till våra aktiva mullebarn. Därefter fick familjerna delta i en spårningspromenad i skogen
och svara på frågor om det gågna årets verksamhet. Kvällen avslutade med fri samvaro
och servering av kaffe, saft och mockarutor.
Ansvarspersoner Marianne Virkama, Viveca Nyström, Cati Rostedt och Sabina
Fonselius. 18 barn + 25 vuxna deltog

Carting-kväll 23.9
Vi besökte Bemböle Ring cartingbanan i september och där fick barnen prova på
trampbilar, grazy-cars och cartingbilar + rätt utrustning under ledning av Reino Enroth.
Ansvarsperson Heidi Abrahamsson 18 barn + 15 vuxna deltog

Kultur på dagis i oktober, november och december
Musiklekskolelärare Pia Michelsin har under hösten haft musiklek med barnen i
Lekskolan Sockan. Eftersom våra utrymmen är små är vi glada över att vi har kunnat ha
musikleken i Lagstad skolas gymnastiksal. Där har vi också haft tillgång till piano som vi
rullat in i salen före varje musiklek, övriga instrument har Pia tagit med.
Pia har på ett mångsidigt sätt bidragit till barnens musikfostran. Vi har lärt oss nya sånger
och danser, som vi sen har fortsatt och sjunga och dansa på dagis. Vi har bekantat oss
med Sibelius och arbetat med material ur boken “ Skogens melodi” som vi sen också har
köpt till Sockan, för fortsatt verksamhet. Vi har bekantat oss med olika rytminstrument
och lärt oss att “tvättfat och diskborstar fungerar också bra som trummor”.
Pia har visat oss att musik är glädje och barnen har sett framemot att gå till Lagstad och
träffa Pia.
Med Pia övade vi också in en par danser och sånger som framfördes på Luciakröningen
till accompangemang av Pia på kantele.
Vi har varit mycket nöjda med höstens musiklek som avslutades med Lucikröningsfesten
där alla barnen deltog och känslan av en finlandssvensk gemenskap kändes extra fin!

Julpysselkväll 1.12
Pysselkväll inför julen på Lekskolan Sockan för barn och föräldrar under ledning av
Viveca Nyström, Sabina Fonselius, Cati Rostedt och Marianne Virkama 11 barn + 14
vuxna deltog

Julfest 16.12
Julfest för barn och föräldrar i Lagstad hembygdsgård med mångsidigt program av
barnen, besök av Esbo Lucia 2015 och julgubben. Annika Fonselius ackompangerade
barnens uppträdanden med piano och spelade också upp till ringdans. Festen avslutades
med traktering: kaffe, saft, bullar och pepparkakor Ansvarspersoner: Marianne Virkama,
Cati Rostedt, Viveca Nyström och Sabina Fonselius. 22 barn + 31vuxna deltog

Verksamhet i samarbete med Esbobygdens
ungdomsförbund (EBUF)
Emilia Kellokoski deltog i EBUF:s vårmöte i mars och höstmöte i oktober
Vård av gamla gravar 25.5
EBUF:s traditionella ”Vård av gamla gravar” vid Esbo gamla kyrka med Södrik Svenskar
som ansvarsförening verkställdes i samarbete med Lagstad skola. Kvällens arbete leddes
av Henry Rask och i arbetet deltog 35 elever, 2 lärare, 14 föräldrar och 2
representanter från Ebuf. Sockans personal stod för trakteringen.

Kulturen vid ån 11.6
I år deltog vi i Kulturen vid ån med ansiktsmålning och lyckohjul. Föräldrarna målade
barnens ansikten och turades om med personalen att sköta lyckohjulet, vilket inbringade
632 euro ( kostnader 93euro). Lekskolan Sockans barn med personal deltog också i
konserter och program på eftermiddagen. 10 barn + 10 vuxna deltog

Finns sommarteater, 4.6 och 6.6
Föreningen hade två funktionärsturer vid Finns sommarteaters föreställningar ” Ronja
Rövardotter”. På premiären den 4.6 deltog styrelsemedlemmar, personal och föräldrar
tillsammans blev det 9 vuxna, 3 ungdomar, 6 barn och den 6.6 deltog familjen Rask
med 12 vuxna och 3 ungdomar

Glims höstmarknad 20.9
Föreningen deltog i EBUF:s traditionella höstmarknad på Glims. Vi sålde produkter som
medlemmarna tillverkat och donerat. Barnen bakade i år igen ”Sockan-kakan” som hade
bra åtgång. Med lyckohjul och lakritsförsäljning blev intäkterna 410 euro tillsammans.
9 barn + 15 vuxna deltog i olika uppgifter
Ebufs frågesport 2.11 på Gammelgård
Markus Lindgren och Tosse Lydman deltog från vår förening (den tredje medlemmen
insjuknade) och klarade sig bättre än i fjol genom att komma på femte plats ( åtta lag
deltog) Bra jobbat!

Luciakröning 5.12
Till Ebufs Lucia valdes i år Fanny Hellström som gått både i Lekskolan Sockan, Lagstad
skola och Musikinstitutet Kungsvägen. Därför kändes det naturligt att värdförening för
festen var Södrik Svenskar och festen hölls på Lagstad skola i samarbete med Ebuf.
Programmet på Luciakröningen bestod av mycket sång och musik. Förutom Lucia själv
uppträde också sånggruppen FIONA, Selina Savijoki och Nelli Nordlund, Madgdalena
Silin och fjolårets lucia Anna-Elina Norjanen. Lekskolan Sockans barn uppträdde också
med några sånger och danser inövade med Pia Michelson. Hon ackompangerade barnen
på kantele och in en par av sångerna fick barnen förstärkning av f.d. Sockanbarn. Barnen
uppträdde fint inför den stora publiken, fast det var nog lite spännande!
Fanny Hellström kröntes till Esbo Lucia av riksdagsledamot Carl Haglund.
Sockanbarnens föräldrar och personal ställde upp med de praktiska arrangemangen såsom
kaffekokning, dukning, radandet av stolar och städning efter festen. Till kaffet bjöds på
bullar och pepparkakor inköpta från Halmes bageri. Intäkterna från kaffeserveringen blev
grunden till Lucia-insamlingen som i år gick t till Pelastakaa Lapset ry Rädda Barnen r.f.
Esbo lokalavdelning.
Från vår förening deltog 11 nuvarande Sockanbarn + 10 f.d. Sockanbarn och ca 15
vuxna med de praktiska arrangemangen. Publiken uppskattades till ca 180 personer.

Information och representation
Medlemsinformation
Södrik Svenskar och Lekskolan Sockan har en gemensam hemsida
www.lekskolansockan.fi som Laura Hednäs byggt upp och upprätthåller. De mångsidigt
uppbyggda sidorna ger heltäckande information om föreningen och dess verksamhet samt
om Lekskolan Sockan. Länkar finns till Esbobygdens ungdomsförbund och dess
medlemsföreningar.

Uf Södrik Svenskar informerade medlemmarna genom ett medlemscirkulär till varje
medlemshushåll samt även via webbplatsen. Föreningen informerade hela uf-fältet i Esbo
genom informationstidningen EBUF-Nytt (4 nr). Målinriktad information om enskilda
evenemang och kurser sändes till en stor del av medlemshushållen genom Lekskolan
Sockan.
Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF)
Föreningen hör till Esbobygdens ungdomsförbund och befullmäktigade representanter
deltog i EBUF:s officiella möten.
NSU och FSU
Södrik Svenskar tillhör via EBUF Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU och Finlands
Svenska Ungdomsförbund FSU. Den vägen blir föreningen delaktig av information från
hela det svenska uf-fältet i Nyland och Finland.

Styrelsen
Esbo den 16.2.2016

