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Verksamhetsgranskare: Annika Fallenius och Christine Westerholm,
Styrelsen sammanträdde till 4 möten.
Föreningen sammanträdde till två allmänna möten, vårmötet den 3 april och höstmötet
den 23 oktober.
Under året har vi haft 50 aktiva medlemmar och 120 inaktiva. 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 41 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.
Vårterminen 2018 hade Sockan 12 barn över 3 år
Vår ordförande och ekonomiansvariga ( + föreståndare) blev kallade på möte till Esbo
stad den 29.5.2018 för att diskutera Sockans framtid med Lucia Bigos och Mia
Westerlund från Svenska bildningstjänster och Jaana Suihkonen från
Anskaffningscentralen. De påpekade att användningen av våra platser har varit för låg
och nya ansökningar behövs för hösten, för att verksamheten ska kunna fortsätta. Deras
förslag var att ändra verksamheten så att vi har möjlighet att ta emot yngre barn
” åldersintegrerad grupp för 1-5 åringar”. Vi gick med på att ändra på verksamheten och
göra små förändringar på toaletten ( bl.a. två handfat)
Hösterminen 2018 hade Sockan 4 barn under 3 år och 7 barn över 3 år och platserna var
fyllda

Daghemmets personal:
Barnträdgårdslärare Marianne Virkama (föreståndare)
Barnskötare Cati Rostedt
Barnskötare Viveca Nyström ( tjänsteledig 1.8.2018-30.6.2019)
Vikarierande barnskötare Ellen Wikholm
Vikarier :
Susanne Vinberg, Frida Rostedt, Fanny Rostedt och André Kultanen.
Under året har Christoffer Hägg varit på praktisk arbetslivsorientering på vårt daghem i
en vecka.
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 och rekreation:
I år deltog personalen i en ”må bra eftermiddag” med Maria Jeskanen på Balancing
Therapy i Grankulla! Eftermiddagen bestod av mindfullness, avslappning och övningar
i positivt tänkande, det var en mycket lyckad eftermiddag tyckte alla. Dagen avslutades
med middag på restaurang Marine i Stensvik.
Kurs i livräddande första hjälp 19.3-20.3 ( Cati Rostedt, Viveca Nyström, Marianne
Virkama)
Lärande och utveckling genom lek 14.2 och 5.4 (Marianne Virkama)
Lärmiljö och digital kompetens 14.6, 21.8 och 31.10 ( Cati Rostedt)

Plock ur Lekskolan Sockans program:










5-klubb för 5-åringar, knytteklubb för de yngre barnen
Samarbete med Mickels och Askbackens 5-åringar en gång i månaden
Mulle- och knytteverksamhet
Skidvecka
Gymnastik i Kannbro bollhall
Simundervisning 1 gång/barn
Sagostunder på Entressebiblioteket
Julkyrka med Yvonne Terlinden från Esbo svenska församling
Teater:
Mamma Mu och kråkan på Hevosenkenkä teatern 17.4
Askungen-balett i Kannbro 21.5
”Sagan om den lilla farbrorn” med Dick Idman från unga Teatern på Sockan 28.5
Teater Viirus ” Berättelser 1-2-3” på Vindängen 13.9
 Konserter:
Mumin-, Robin Hund och Arne Alligatorkonsert i Kannbro 15.5 (Kulturdag
kring ån)
 Museibesök:
Lagstads skolmuseum 24.5
 Utfärder:
Besök till Angry Birds-lekparken i Oitans 11.4
Vår/fågelutfärd till Villa Elfvik 17.5
”Olympiska leken” 12.9 på Lagstad gräsplan tillsammans med Lagstad och
Askbackens daghem
Höstutfärd till Mullestigen i Solvalla 23.10,
Metroutfärd 27.11, barnen åkte metro mellan Mattby-Hagalund-Mattby







Självständighetsfest i Lagstad ” Finland 101 år” tillsammans med områdets andra
daghem 5.12
Luciafest för mor- och farföräldrar 11 barn + 11 vuxna deltog
Mor- och farsdagskaffe ; 11 barn +14 vuxna, 10 barn + 11 vuxna deltog
Familjekväll 4.9 med soppa, kaffe och glass + sagostund för barn och information
om det kommande läsåret för föräldrar, 17 vuxna och 16 barn deltog
Träff för förskolebarnen 2.10, 3 barn och 3 vuxna deltog

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

Utfärder och programkvällar
Kultur på dagis i januari-april ”Saga och rörelse” med Helena Givoni
Sagostunderna började med en lugn inledning och fortsatte med äventyr där barnen
aktivt deltog och levde sig in i sagan genom att tillsammans göra rörelser som passade in
i sagans olika delar. Varje sagostund avslutades med en kort avslappningsövning.
Stunderna berikade både barnens språk, koncentration och kroppsuppfattning. Genom att
berätta (i stället för att läsa) en saga för barnen, tränas deras förmåga att se de inre
bilderna, samtidigt som de tränar på att koncentrera sig och lyssna. Barnens
koncentrationsförmåga, samt visualiseringsförmåga utvecklas. Sagoberättandet främjar
också barnens egen språkutveckling och kan locka dem till att hitta på egna berättelser.
Rörelserna som var varierande är avsedda att både stärka, mjuka upp och lugna kroppen
och leda härmed till en mera balanserad kroppsuppfattning.
Påskpyssel för hela familjen 22.3
Påskpysselkväll för barn och föräldrar på Sockan, material och modeller fanns till
förfogande för alla ivriga pysslare 12 vuxna och 16 barn deltog

Samarbete med YLE
Sockanbarnen fick delta i BUU-klubbens program Superhjälparna som sändes den 10.4.
Barnen deltog i ett ”Snälluppdrag” tillsammans med programledaren Jontti Granbacka.
Vi plockade bort skräp på vägen till vår Mulleskog och städade också i skogen.
Samtidigt lärde sig barnen om skräpsortering, vi hade med vår sorteringskärra som vi
gjorde tillsammans med Jontti förrän vi begav oss i väg. 12 barn och 8 vuxna deltog

Vårfest 23.5
Vårfesten hölls på Stenhalla i Noux. Barnen uppträdde med vårsånger och pjäsen
”Pannkakan”. Diplom delades ut till våra aktiva Mulle- och Knyttebarn. Därefter fick
familjerna delta i olika gymnastik- och rörelselekar på gården. Kvällen avslutades med
fri samvaro och servering av kaffe, saft och mockarutor.
22 barn och 26 vuxna deltog

Mullekväll på Villa Elfvik d 19.9

Mullekväll för hela familjen vid Villa Elfvik den 19.9 kl. 18.00. Vi spelade
”Höstbingo” och svarade på frågor och utförde uppgifter längs med naturstigen.
Matsäcken familjerna hade med åt vi tillsammans. (15 vuxna + 13 barn deltog)

Kultur på dagis i oktober och november ” Färglek” med Katri Kortelainen
Röd, gul och blå och 100 andra färger - konstpedagik för barn i ålder 2-5 år
Vi lär oss grundfärgerna och förvånar oss med hur många färger man kan
göra av bara röd, gul och blå.
Vad händer när man målar med en kall blå iskub i en varm gulfärg?
Eller när man trycker sönder ett lingon i gul färg?
Metod: Färgbads-metoden där vi först bekantar oss med dagens färg och
sedan målar vi. Alla deltagarna får sluta i sin egen takt.
Tid: 4 gånger á 2 timmar
Material: Materialet kommer att vara "ätbart" så att även två
åringarna kan fritt undersöka hur färger känns och vid behov smakar.
Instruktör: Katri Kortelainen fil.mag/ färgbadsinstruktör/ konstterapeut

Julfest 19.12
Julfest för barn och föräldrar i Lagstad hembygdsgård med mångsidigt program av
barnen, besök av Esbo Lucia 2018 och julgubben. Tore Ahola ackompangerade barnens
uppträdanden med piano och spelade också upp till ringdans. Festen avslutades med
traktering: kaffe, saft, jultårtor och pepparkakor
19 barn +24 vuxna deltog

Verksamhet i samarbete med Esbobygdens
ungdomsförbund (EBUF)
EBUF:s vårmöte 22.3 och höstmöte 25.10
Finns sommarteater, 7.6 och 9.6
Funktionärsturerna på Finns sommarteater förlöpte bra: på premiären den 7.6 deltog 9
vuxna och 9 barn och den 9.6 deltog 10 vuxna och 4 barn från släkten Rask

Glims höstmarknad 16.9
Glims marknad söndagen den16.9.2018 inbringade 520 euro. Föräldrar, barn och
personal hade jobbat flitigt och vi hade rikligt med produkter både till försäljning och
till lyckohjulet. (ca 6 vuxna + 3 barn hjälpte till på marknadsdagen)

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.
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. 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
kan delta 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.
Esbo den 12.2.2019

Styrelsen för Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f.

