
 
 
 
 

 
13-15.10.2022   

Fortbildningsdagar för sverigefinländska lärare  
 
Torsdag 13.10 
Ankomst till Hanaholmen och registrering  
12.00-13.00 Lunch, Restaurang Plats 
 
13.00-13.15 Välkomstord, genomgång av programmet och det praktiska 
Tiinaliisa Granholm, projektchef, Hanaholmen 
 
14.00-15.00  
Besök på Ode, Helsingfors centralbibliotek 
 

   
             Kuva: Kuvio                Kuva: Kuvio 
 

 
15.30 Nordisk kulturkontakt 
Bokslukaren och andra aktiviteter för skolor och dagisgrupper för att 
stöda barnens språkutveckling och ta del av nordisk kultur genom 
litteratur.  
Mikaela Wickström 
Specialbibliotekarie 
 
 
17.00 Vernissage: Symbiotic Pathways, Utställning på Galleri Hanaholmen 
 
19.00 Middag 
 
20.30 Bastu 

 

  

https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/


Fredag 14.10  

Konferensrum: TETRA 

 
9.00-12.00 Läsglädje genom ansvarsfull språkpedagogik  
Betydelsen av språkligt ansvarsfull pedagogik i ljuset av teori och forskning 
introduceras genom en föreläsning och workshop med praktiska övningar 
som läraren har nytta av i sitt dagliga arbete i klassrum. 
Jenni Alisaari, PhD, specialforskare, INVEST Research Flagship Center, Åbo 
Universitet 
 
12.00-13.00 Lunch 
 
13.00-14.00 Barnboksinstitutet 
Barnboksinstitutet är ett nationellt specialbibliotek med uppdrag att främja 
barn- och ungdomslitteratur.  
Verksamhetsledaren Kaisa Laaksonen presenterar verksamheten samt 
portalen Lukemo.fi med material för pedagoger och lärare. 

 
14.00-15.30  
Den nya kursplanen i ämnet modersmål. 
Nermina Wikström, undervisningsråd, Skolverket  

 
16.45 Middag, Restaurang Plats 
17.45 Abonnerad buss till Helsingfors 

 
18.30 Teaterföreställning ReeaRuu på Kom-teatteri 
https://kom-teatteri.fi/ohjelmisto/reearuu/ 

 
Lördag 15.10 
Konferensrum: Tetra 
 
9:00-10.30 Aktuellt i skolvärlden och i S2-undervisningen 
Raija Airaksinen, lärare  
 
10.30 Kaffe, utcheckning från Hotellet 
 
11.00-12.30 Språkcentrum för finska i Uppsala 
 
ISOF (Institutet för språk och folkminnen) har fått i uppdrag av den svenska regeringen att inrätta ett 
Språkcentrum för nationella minoritetsspråk finska, meänkieli, romani och jiddisch. Syftet med det finska 
språkcentret är att ge stöd och information med vilken den sverigefinska minoriteten kan bevara och 
utveckla sitt språk på ett sådant sätt att finskan förblir ett levande språk i Sverige. Verksamheten startar 
hösten 2022 i Uppsala. 
Språkcentrets verksamhet och mål presenteras, varefter vi i mindre grupper diskuterar vilka behov och 
tankar modersmålslärare har kring att bevara och vitalisera det finska språket i Sverige. 
Tuuli Uljas är en av främjarna av det finska språket, hon är antropolog och barn- och ungdomsvetare som har 
gjort ett omfattande arbete med sverigefinska barns och ungas språkliga och kulturella rättigheter.   
 
12.30 Avslutning av fortbildningsdagarna, Lunch, Restaurang Plats 
Hemresa. 
 

https://kom-teatteri.fi/ohjelmisto/reearuu/

