
Verksamhetsplan kvaba-eftis 2021/2022

Eftis vision och verksamhetsidé
barncentrerad verksamhet som garanterar:

- mångsidig sysselsättning
- psykisk och fysisk grundtrygghet
- jämlikhet i gruppen
- individuell utveckling

Värden, uppgifter och mål
- att bemöta barnen individuell och ge social bekräftelse
- att öva in sociala färdigheter (som tex respekt och hänsyn)
- att vara en närvarande vuxen som ser barns och gruppens behov
- att erbjuda mångsidig sysselsättning
- att skapa rum för fri lek och kreativitet
- att skapa en fysisk och psykisk trygg miljö

Planering av samarbete:
- förhandsblanketter fylls i av föräldrar
- info-epost före eftisstarten
- infobrev en gång veckan
- vardagliga föräldrarsamtal
- extra info via sms /epost /samtal
- föräldrarna får utvärdera eftis med hjälp av en enkät

föräldrar
- i gruppen finns barn vars föräldrar har ursprung i andra främmande kulturer,

samarbete planeras

skolan
- samtal med klassläraren vid behov angående gemensamma elever
- eftis får infobrev av skolan angående skolans program
- samtal med skolans rektor i organisatorisk syfte

museiverket
- Kontakt med Hannele Tenhovuori

Läsårets utvecklingsåtgärder
- att upprätthålla en mångsidig verksamhet med möjlighet till fysisk aktivitet, utfärder,

utelek, innelek, pyssel, spel , musik, vilostunder
- att skapa en fri verksamhet där barnen i mån av möjlighet får välja aktiviteten själv
- att jobba för en fungerande grupp där ALLA känner sig välkomna och trygga
- Kompisavtal



Personal
- ansvarsfrågor: Hem och skolas eftisansvariga person + ansvarsledarna
- 1 gg/veckan team-möte
- deltagande av Borgå stads fortbildningar för ledarna
- egna mål:

• att vara närvarande och observant
• att ha en bra mångsidig planering
• att försöka vara en bra förebild

Eftis egen läsårsplan, mål och innehåll
•utfärder till olika parker i närheten med matsäck
•ledd pysselverksamhet
•regelbunden musik-verksamhet med olika instrument och sång
•samarbete med museiverket
•skattjakt
•teaterverksamhet, dockteater, drama
•verksamhet sponsrade av Svenska Kulturfonden
•vardagsverksamhet som utelek, innelek, spel, läsning, ritning, småpyssel

Barnen får testa på saker för att hitta eventuella intressen, de förväntas även hitta sina
styrkor och talanger

Utvärdering
Den årliga eftis enkäten som görs med Google Forms

Planer
- krisplan
- räddningsplan
- anti-mobbningsplan
- motionsplan

Statistiska uppgifter
- barnantal 59 (årskurs 1 och 2)
- ledare 4
- öppettider kl 12- 17


