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S V E N S K A  L E K S K O L A N  

SVENSKA LEKSKOLANS VERKSAMHETBERÄTTELSE 2019  

  

 

1. Styrelse och personalen våren och hösten 2019  

Jaakko Forsell  Ordförande i styrelsen 

Anne Reponen Viceordförande 

Jarkko Kuningas Sekreterare 

Ronny Bäckman Kassor 

Carita Kuukka  Medlem 

Tarja Mäkelin  Medlem 

Sanna Immonen Medlem 

Teemu Lojamo  Medlem 

 

Eeva Lavonen  Föreståndare, lärare inom småbarnsfostran 

Camilla Rosqvist Lärare inom småbarnsfostran, förskolan 

Camilla Pessa  Barnskötare  

Saana Ketola Lärare inom småbarnsfostran, förskolan och 

språkbadsklubben 

Jenna Marjanen Personlig assistent -> 30.8.19 

Anu Eerola  Dagvårdsbiträde  

Pimlada Choophol barnskötare 2.9.-31.12.19 
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2. Barnen 

Under vårterminen 2019 var antalet barn 21 var 3 av barn var på två barns plats 

och 5 i förskolan. 

Under höstterminen 2019 var antalet barn 21 var 6 av barn var på två barns plats 

och 4 i förskolan. 

Språkbadsklubben för 3-5-åriga finskspråkiga barn har fortsatt och på våren 

deltog 5 barn och på hösten 3 barn i klubben. 

3. Verksamhet 

I vår verksamhet värdesätter vi barnens fria lek och utevistelse som en viktig del av 

barnens vårddag. I leksituationer med andra barn lär sig barnen viktiga 

kompisrelationer och sociala färdigheter. Språket stöder vi på ett positivt och 

naturligt sätt via sånger, ledda lekar, sagor, spel, rim och ramsor, teater, 

mångsidiga ledda stunder med barnen och samtal i vardagen. Vuxna är positiva 

språkmodeller för barnen. Vi satsar också på att möjliggöra och att öka barnens 

lust till att röra på sig mer och att öka barnens delaktighet i vardagen. 

Vårens tema: 

På vårterminen fortsatte vi med temat ”Forska på”. Tanken med temat var att 

stanna upp för att se t.ex. naturens under och upptäcka, forska och 

experimentera med allt möjligt som vi hittat på och intresserat barnen. Barnens 

intresse vaknar och inlärningen sker via deras egna upplevelser, erfarenheter och 

uppfinningar om olika saker och fenomen. På vinter forskade vi på is och snö på 

olika sätt, blandade färger och färgade blommor. Hela året runt upptäckte vi 

naturens ändringar (t.ex. träd, växter, insekter..) och väntade ivrigt att 

blommorna, vilka barnen sådde på hösten skulle börja gro på Lekis gård. 

Höstens tema:  

Hösten började vi med ett tema ”Naturen – hurdana spår lämnar vi efter oss”. 

Utfärder ledde oss till skogen och till närmiljön, vi hade ”soprunda” promenad då 

vi plockade rosk från vägkanter. I september ordnade vi skördefest för alla 

familjer på Lekis gården. Där hade vi skördetorg, två olika sopsorteringslekar, 

planterade blommor och örter, bekantade oss med en riktig traktor och barnen 

fick åka på minitraktors flak. Vi njöt också av grönsakspyresoppa och färska 

semlor barnen hade bakat. 5-och 6-åriga gjorde en höstutfärd till Niivermäki 

naturområde med naturstig. Naturtemat syntes också i sånger och pyssel och i 

vardaglig liv på Lekis. 
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Natur och miljö: 

Vi satsar på utevistelse i frisk luft både i skogen och på egen gård. Vi bekantar oss 

med vår närmiljö genom olika utflykter (t.ex. lekpark, bibliotek, butik, kyrka, 

Kymmene älv).  

-Vi hade Skogsmulle verksamhet för 5- och 6-åriga barn både på hösten (6 

gånger) och på våren (6 gånger). 22.2 hade Mullebarnen också en 

vinterskogsmulledag. 

- De yngre gjorde sina egna skogsutfärder och bekantade sig med skogen och 

naturen regelbundet en gång i veckan 

- 17.12 traskade lysmaskens lykttåg till skogen med egna lyktor. Vi lekte, dansade 

och sjöng julsånger och lämnade en julhälsning till skogens djur. 

Fysisk aktivitet och hälsa: 

Hela året satsade vi på att uppmuntra barnen och familjer till mera rörelse i 

vardagen. 

- Januari och februari åkte vi skridskor och skidade 

-Förskolans simskola fem dagar 11.2-15.2 i Kuusankoski simhall 

- Skogsutfärder gjordes i små grupper och också hela Lekis tillsammans 

- 8.5 Lekis deltog i Drömmarnas motionsdag (landsomfattande temadag) och 

ordnade en egen motionsdag på gården med temat ”bollar och bollek” 

- 6.-12.5 Familjen i rörelse- kampanj tillsammans med Kouvola stadens 

småbarnsfostran 

- 22.5 gjorde vi ett restaurangbesök till Kuusankoski Rosso med förskolebarnen där 

vi använde alla fina bordsskick vi hade övat på under hela förskoleåret 

- 16.-20.9 Rörelsevecka (rörelselekar inne och ute, bollar, parkour och barnens  

önskemål) 

- Vi bakade i små grupper 

-Förskolan hade trygghetsfostransstunder 
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Fester, evenemang och utfärder: 

VÅR 

-30.4 Vappen-picnic i parken med gemensamma rörelselekar, såpbubblor och 

annat roligt 

-7.5 morsdagspysselkväll för pappor och barn 

- 28.4  vappenjippo med maskerad och program enligt barnens önskemål 

-17.5 Vårutfärd till Orimattila husdjurpark (alla barn hade möjlighet att ta egen 

vuxen med) 

- 28.5 vårfest  

HÖST 

- 5.9 Småbarnsfostransdag uppmärksammades ”Barnens delaktighet.” De yngre 

hade skogsutfärd och sång-och lekstund, de äldre ville göra utfärd till lekparken 

- 6.11 Svenska dagen uppmärksammades 

- 28.11 Lilla Jul firades med barnen  

- 29.11 Adventskyrka i Kuusankoski kyrka 

- 9.12 Lekis Lucia med följe uppträdde på Ekholmintiedaghem 

- 11.12 Lekis julfest med Lucia 

-12.12 Förskolans utfärd till Vekaranjärvi 

- 13.12 De äldre från Lekis var på skolans Luciafest 

- 17.12 Lysmaskens lykttåg 

Konst och kultur: 

- Dockteater en gång i månaden 

-5.2 Runebergsdagen uppmärksammades. Vi bakade Runebergstårtor och 

pratade om Runeberg.  

-2.4 konstutfärd och biblioteksbesök i Kuusankoski huset med de yngre 

 

- 20.9 Lekis 5-6-åringar på dockteater på Steiner skola 
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- 18.10 Sagornas dag uppmärksammades (landsomfattande temadag) med 

biblioteksbesök och sagoläsning 

- 7.-11.10  Färgvecka.  Klädseln, sånger, lekar, pyssel, mellanmål enligt dagens 

färg  

-20.11 Teater ”Mamma Mu och kråkan firar jul” av Barnens Estrad (Anders 

Grönroos) på Lekis. Skolans klasser 1-3, föräldrar med syskon och barnen i 

språkbadsklubben var medbjudna. 

-Vi gjorde biblioteksbesök med små barngrupper och lånade och läste aktivt 

svenska böcker. 

-Vi pysslade av olika slags material samt hängde upp egen konst. Vi satsade på 

att använda återvinningsmaterial och naturmaterial 

Lekis språkbadsklubb: 

Lekis-klubben har fungerat integrerat inne på Lekis redan det femte året. Klubben 

har haft egen verksamhet men har deltagit också i daghemsverksamheten och i 

daghemsgruppen. Tanken har varit att barn lär sig effektivt från andra barn, 

Lekisbarnen har varit språkliga modeller för barnen i klubben. Klubb dagen har 

börjat med samling, där vi gått igenom dagens program och tema. Dagen har 

sedan fortsatt med sång, rim och ramsor, pyssel, gymnastik, drama/teater, spel 

eller bakning och med fri- eller styrdlek. Klubben har också haft skogsutfärder och 

utelekar på gården. 

4. Samarbete med Svenska skolan, andra daghem, föräldrar och andra instanser 

- Samarbete med Kuusankoski Svenska skola: 

Träff med läraren under året 

- 9.5 Nybörjardagen i Svenska skolan för förskolebarnen 

- Förskolan har deltagit tre gånger på innegympatimmar med skolbarnen, skolan 

var på Lekis på vändagsbesök 

-20.11 Skolan med på teater ”Mamma Mu och kråkan firar jul” på Lekis 

-27.11  Skolbarnen på lillajulsbesök på Lekis 

-13.12 Luciafest på skolan (de äldre var med) 

 

 

 

-Samarbete med Kouvola stad:  
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-personalen har fått delta i skolningar som staden har ordnat 

-Specialbarnträdgårdslärare (VEO) har besökt och konsulterat personal 

regelbundet hela året 

-föreståndaren och Lekis styrelse gör samarbete med staden 

-Samarbete med KSAO (Kouvolan seudun ammatillinen oppilaitos).  

-KSAO:s närvårdarstuderande har varit och bekantat sig med vår verksamhet 

under sina svenska kurser. Vi har också haft deras studerande på praktik på Lekis 

-Samarbete med församlingen: 

- palavrer 

- 9.4 Påskvandring i församlingshemmet för 5-6-åriga 

- 29.11 adventskyrka 

- Samarbete med föräldrar: 

- 11.5 ”Lasten lauantai” evenemang i Kouvola centrum Lekis familjer och personal 

var med i paraden 

-7.5 morsdagspysselkväll till alla pappor och barn 

-17.5 Vårutfärd till Orimattila husdjurspark (föräldrarna hade möjlighet att delta) 

-26.9 Skördefest för alla familjer 

-8.11 Papporna (eller mammor) på farsdagskaffe 

-vårfest och julfest för familjer 

-vardagliga träff med föräldrar 

-VASU-och förskolesamtal med föräldrar 

5. Skolningar 

-VÅREN 

-19.1 Kymenlaakson varhaiskasvattaja, KSNK-huset, hela personalen 

-Språkpärla 2., Folkhälsan: 25.1 Eeva Lavonen och Camilla Pessa, Språkpärla 3. 

29.3 och 11.4, Camilla Pessa och Jenna Marjanen, 24.5 Jenna Marjanen 

- 19.-20.1 Första hjälpskurs 1, SPR, 16h,  Anu Eerola 

-9.3. Arcadas seminarium, Sydkustens landskapsförbundet, Eeva Lavonen, Camilla 

Rosqvist, Camilla Pessa, Saana Ketola, Jenna Marjanen 
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-12.3 Folkhälsan, Nätverksdagen i Borgå,  Camilla Rosqvist och Saana Ketola 

HÖSTEN 

-30.9 Lapsen suru, 3h, församling, Camilla Pessa 

-9.11 Sydkustens landskapsförbundet, ”Konsten att styra sig själv”, Saana Ketola, 

Camilla Rosqvist 

- Kymenlaakson kesäyliopisto ”Yhteisellä polulla” esimieskoulutus, Eeva Lavonen 

1/6 studiepoäng 

6. Avtal med staden 

-Servicesedel i dagvården, köpkontrakt i förskolan med Kouvola stad.  

7. Egenkontroll inom socialservicen 

-Svenska lekskolan följer Valviras plan för egenkontroll inom socialservicen. 

Egenkontrollen har förverkligats enligt planen. Planen uppdateras årligen. 

8. Övrigt 

-Garantiföreningen vill tacka Lekskolans personal för en utmärkt arbetsinsats. 

Dessutom vill vi tacka alla de enskilda personer och organisationer, främst 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Svenska Kulturfonden och 

Utbildningsstyrelsen, som år 2019 stött vår verksamhet och gjort det möjligt att 

upprätthålla ett svenskspråkigt daghem, förskoleundervisning och 

språkbadverksamhet i Kouvola. 

Den lilla daghems ekonomiska livskraft är fortfarande en stor utmaning, därför 

utvidgar föreningen sin verksamhet 2020. Vi investerar i en annan dagis i Valkeala 

som betyder cirka 84 extrabarn. 

 

Kouvola den 18.2.2020 

Garantiföreningen för Svenska lekskolan i norra Kymmenedalen r.f. 


