
Svenska folkskolans vänner

Beviljade ansökningar hittills hösten 2021

Beviljat (euro)

Beviljat totalt 171 505

Fri bildning 46 550

Bildning i tiden 8 000
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. 8 000

Jobbsnack

FSU vill etablera en ny kompetenshöjande verksamhet med stor relevans för svenskspråkiga 

ungdomar och unga vuxna. Projektet “Jobbsnack” skall stöda ungdomar och unga vuxna på den allt 

mer kompetitiva arbetsmarknaden. 8 000

Fria bildningen når fler 28 050
Älvbyarna i Östra Korsholm rf, Itäisen Mustasaaren Jokikylät ry. 5 000

Smarta byar genom omställning - skapandet av en Smart food hub

Projektets långsiktiga mål är att bilda ett omställningscenter som utbildar och inspirerar medborgare 

till ett hållbart liv i Österbotten. I detta projekt skapas en verksamhetsplan, vägkarta och nätverk för 

verksamheten. Målet nås genom workshops med inbjudna föreläsare, genom att identifiera 

testmiljöer, som senare formar ett konkret kunskapsnätverk, och förankra dessa genom ömsesidigt 

lärande. Fokus för omställningen är i detta projekt är på hållbar småskalig odling och förädling.

5 000

Centria-ammattikorkeakoulu Oy 5 000

Ung i Förening

Målet med projektet "Ung i Förening" (1.9.2021-31.8.2023) är att presentera för ungdomar den 

samvaro och berikande sysselsättning som föreningar erbjuder för att på så sätt kunna öka 

ungdomars engagemang i föreningar, vilket dels kan ha en positiv effekt på de ungas psykiska 

välmående, och dels innebär ett uppsving för föreningarna som blir mera livskraftiga genom ett 

tillskott av nya unga medlemmar. 5 000

Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf 7 000

Finlands Svenska Skolungdomsförbunds: sommar- och höstseminarium 2021.

FSS kommer att arrangera två större seminarium under hösten 2021 som del av vårt 100-

årsjubileum. Vår målgrupp är svenskspråkiga skolungdomar i Finland, aktiva inom förbundet samt 

förbundets alumner. Evenemangens syfte är att utbilda och inspirera deltagarna med intressanta och 

informativa seminarium. Utöver det vill vi erbjuda evenemang på svenska för unga, samt skapa 

samhörighet och gemenskap bland svenskspråkiga skolungdomar efter ett tungt år med 

coronapandemin. 7 000

Föreningen Luckan rf 7 000

Lilla Podden

Projektet “Lilla Podden” utvecklar, producerar och distribuerar en podcast som handlar om konst, 

kultur och barnets rättigheter. Barn inkluderas i planeringen och i podcastens avsnitt. 7 000

Smedsby Hem och Skola rf 550

Förstahjälpkurs för alla elever i skolan

En dag med förstahjälpkurser för samtliga elever i Smedsby skola. 550

Underverkstaden rf 3 500

Fantasiskolan Fantskos projekt för seniorer

Att planera och uppdatera konceptet Senior Fantsko inom Fantasiskolan Fantsko till en tid efter 

pandemin 3 500

Professionella organisationer 10 500
Finlands folkhögskolförening fr 3 500

Översättning av Varumärkesboken

Finlands folkhögskolförening (här FFF) är en intresseorganisation för alla Finlands folkhögskolor. Ute i 

landet finns 70–80 folkhögskolor av vilka 11 fungerar på svenska. FFF bör berömmas för sättet FFF 

lyfter fram de svenska skolornas situation. FFF har bland många utskott ett kommunikationsdito. Det 

utskottet har i ett års tid i samarbete med kommunikationsbyrån Milton arbetet fram en handbok för 

folkhögskolorna i bygget av ett hållbart varumärke. Den borde nu översättas till svenska.

3 500

Tankesmedjan Magma 7 000
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Mediesamarbete i Svenskfinland

En utredning om hur samarbetet mellan svenskspråkiga medieaktörer inom sk. Svenskfinland kunde 

utvecklas. Utredningen utförs i samarbete med fyra mediehus (Svenska Yle, KSF Media, HSS Media 

och ÅU Media). 7 000

Kultur och bibliotek 33 100

Bärkraftiga modeller 33 100
All Things Content Ab 3 100

Bilderbokens väsen

Utställningen, Bilderbokens väsen visar Linda Bondestams, Lena Frölander-Ulfs och Jenny Lucanders 

illustrationer den 1.10-14.11.2021 på Akademiska bokhandeln i Helsingfors. För 

bilderboksintresserade. 3 100

Finlands svenska biblioteksförening rf 8 000

biblioteksutbildning.fi

Finlands svenska biblioteksförening rf (FSBF) utredde tillsammans med Svenska kulturfonden och 

Regionförvaltningsverket hur den svenskspråkiga biblioteksutbildningen mår för tillfället. I rapporten 

ser vi att biblioteksutbildningen i Finland på svenska inte är lika utbredd som på finska sidan, vilket 

leder till brist på svenskspråkig personal. Vi vill skapa en hemsida för att förtydliga de olika vägarna 

till biblioteksarbete, nämligen biblioteksutbildning.fi, inspirerat av musikutbildning.fi. 8 000

Föreningen Luckan r.f. 7 000

NY KULTURSTART 2021

För att erbjuda kulturupplevelser och möten på svenska i hjärtat av huvudstaden. Efter mer än ett år 

av nedstängningar och inhiberade evenemang arbetade sig Luckan i Helsingfors framåt med lösningar 

som strömmade program och webbaserade konstutställningar. Nu behövs en nystart för det 

kulturutbud Luckan erbjuder allmänheten. Därför vänder vi oss till Svenska folkskolans vänner med 

denna anhållan. Medlen skulle gå till de här beskrivna kultursatsningarna med start hösten 2021.

7 000

Helsingin kaupunki 4 000

Grundskolan Norsens litteraturfestival 2022

Vi vill under januari och februari 2022 ordna Grundskolan Norsens tredje litteraturfestival. Vi 

kommer att bjuda in författare, föreläsare och experter som våra elever, deras vårdnadshavare och 

skolpersonalen får träffa. Vi vill ordna genomtänkta och väl förberedda författarträffar där eleverna 

fungerar som diskussionsledare. Vi vill också att alla elever som åhör samtal om en viss bok verkligen 

har läst boken. Detta gör att eleverna får en större förståelse för läsningen och innehållet.

4 000

Kulturföreningen Grand rf. 2 000

ABC i Borgå - guidebok för barn, barnfamiljer, daghem och skolor.

ABC i Borgå är en illustrerad guidebok för barn och unga. Borgå är vårt lands näst äldsta stad och firar 

i år 675 årsjubiléum. Borgå myllrar av intressanta ställen att berätta om och alla platser bär på 

historier om varför de heter just så och om händelser eller personer som är kopplade till dem. Varje 

bokstav i alfabetet skall därför få representera en plats, gata eller gränd i Borgå och så göra såväl 

stadens historia som sevärdheter bekanta för målgruppen. 2 000

Nyberg Minna 2 000

The Crab

Musik- och gestikföreställning The Crab - Change is the Remedy for the Ills of Life som regisseras i 

enlighet med den historiska konstarten gestik från efter år 1750 (historisk skådespelarkonst i vilken 

man använder gester). På scen Minna Nyberg (sopran, gestikartist, dramaturg och regissör) och 

Annamari Pölhö (cembalist). Föreställningar: 23.11.2021 (premiär), 24, 26, 27 och 28.11. Plats: 

Föreningen Brages festsal i Helsingfors. 2 000

Smedsby Hem och Skola rf 2 000

Konsertbesök för kulturdepriverade skolbarn efter corona-tider

Föreningen Hem och Skola önskar att i sammarbete med Smedsby skola få ordna en konsert eller 

liknande kulturupplevelse för alla elever i skolan, ca.120 st. Den synnerligen aktiva och engagerade 

musikläraren i skolan, Thomas Höglund vill inspirera dem som har musikaliska eller andra kulturella 

ambitioner genom att få ordna, se och delta i genomförandet av ett kulturvenemang, hur det kunde 

vara att arbeta i branschen. Samt även att samtidigt kunna stöda en kulturproducent.

2 000

Understödsföreningen för Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf 3 000

Utveckling av bildkonstundervisningen i Art-Dur Musik- och Bildkonstskola 2021-2022 som projekt
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Projektet utvecklar det kvalitativa samt mångfalden i den konstundervisningen som erbjuds barn och 

unga i västa åbolands skärgård. Mer tillgängligt, breddar målgruppen/elevantalet och innehållet i 

konstundervisningen på lång sikt. Ökar kontakten och förståelsen mellan Art-Durs konstelever och de 

konstnärer som verkar i eller gästar regionen genom residensvistelse. Konsteleverna lär sig även 

känna konstfältet i regionen. Långsiktiga mål som blir fortlöpande verksamhet uppnås i projektet.

3 000

Underverkstaden rf 2 000

Babyteatern ÄR DET JAG med tillhörande utställning

Produktionen av en utställning och babyteater i utställningens kulisser, baserade på boken Är det 

jag? för 0-2-åringar. Jaget upptäcker med alla sinnen och speglar sig själv i verkligheten runt om sig i 

boken som kommer ut på både svenska (Förlaget) och finska (Tammi) hösten 2021 och vi planerar 

därför från början hur vi ska få allt utom just texten att fungera så ordlöst som möjligt i en 

föreställning och en utställning för de alldra yngsta med sina vuxna. 2 000

Utbildning 91 855

jämlik, kreativ verksamhet 73 855
Boman, Petra-Ann 1 600

Läroteket

Läroteket är ett projekt som leds av Daniela Strandberg och understöds av SFV. Min andel och uppgift 

i projektet skulle vara att i egenskap av neuropsykolog faktagranska innehållet före publicering.

1 600

Muvon rf 12 255

Sharing för skolpersonal - fortbildning direkt i arbetet, del 2

Pilotprojektet inleddes 2020 i Kyrkoby skola och vi vill nu göra del 2 i skolan för att utveckla 

konceptet och material, nu med mera fokus på samarbetet. Vi vill påvisa att fortbildning direkt i 

skolvardagen under en längre period ger goda resultat med tanke på lärarnas och 

skolgångshandledarnas möjlighet att undervisa och stödja unga med inlärningssvårigheter och 

utmanande beteende. Vi vill även utveckla fortbildningen till ett koncept som kan skalas upp och tas i 

bruk i flera skolor. 12 255

Niilo Mäki Säätiö 60 000

InLärning och Stöd (ILS) 2

ILS2 fortsätter arbetet från ILS1 med att utveckla, normera och utvärdera kartläggningsmaterial och 

arbetsmodeller för yrkesverksamma inom den grundläggande utbildningen i Svenskfinland. De 

material och arbetsmodeller som produceras ska vara forskningsbaserade och de ska användas i 

skolorna efter att projektet avslutats. Med hjälp av dem kan lärarna utveckla sätt att arbeta 

specialpedagogiskt. Projektet är tudelat med fokus å ena sidan på självreglering och å andra sidan 

läsning. 60 000

språkped.& medvetenhet 18 000
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia) 12 000

Framtidens flerspråkiga sjukskötare

Projektet "Framtidens flerspråkiga sjukskötare" identifierar, omformar och vidareutvecklar 

existerande upplägg som stärker språkundervisningen speciellt med fokus på svenska språket inom 

den engelskspråkiga sjukskötarutbildningen på Yrkeshögskolan Novia i Vasa. En språk- och 

integrationsmodell med fokus på individens behov stärker utbildningens kvalitet, studerandes 

språkkunskaper, samhörighet och kontakten över språkgränserna för att svara mot arbetslivets 

behov. 12 000

Rauman kaupunki 6 000

Ska vi bli vänner?

Lukuvuonna 2021-22 Rauman Lyseon lukio ja ruotsinkielinen Lovisa Gymnasium toimivat 

ystävyyskouluparina hankkeessa ”Ska vi bli vänner” (hankkeen taustavoimina ovat Svenska Nu ja 

Svenska folkskolans vänner). Projektin tavoitteena on luoda opiskelijoille edellytyksiä kohdata yli 

kielirajojen ja lisätä motivaatiota opiskella toista kotimaista kieltä. 6 000

Sida 3 av 3


