
Välkommen att börja på Nano eftis vid Minervaskolan!

Nano eftis vid Minervaskolan börjar första skoldagen 16.8.2021. Eftisverksamheten följer 
skolans läseordning, så att den ordnas varje skoldag efter skolan. Nanos målsättning är att
skapa eftisverksamheten till en helhet som kompletterar barnens skoldag. 

Att börja i skolan och på eftis är en stor sak för alla barn och föräldrar. För barnen är det 
en stor förändring att bli mer självständig  efter förskolan och att lära sig att göra nya saker
och ta hand om sina saker. Under sommaren sker stora framsteg och nu är barnen färdiga
för skolstarten. Det är viktigt att föräldrarna går igenom  alla nya saker inom skolan och 
eftis , så att barnen får en bra start i skolvardagen.

Vi har här sammanställt de saker som vi anser att är viktiga att diskutera med barnen, som
kan ha en stor inverkan på skolstarten och på hur eftis  fungerar. För barnen är det viktigt 
att veta så mycket som möjligt om att vad som är på kommande, så att hen kan förbereda 
sig inför skolan  och eftis. Vi rekommenderar att ert barn kommer att starta i eftis så snabbt
som möjligt i augusti. Om ert barn kommer till eftis varje skoldag, så rekommenderar vi att 
ert barn kommer redan första dagen och bekantar sig med eftis och vår verksamhet. Ert 
barn kan vara en kortare dag på eftis, men det skulle vara viktigt att få ert barn van vid 
tanken om att skoldagen fortsätter med eftisverksamhet på eftermiddagen.

Under de första dagarna vid Nano eftis kommer våra Nano handledare att vänta på barnen
framför deras klassrum eller vid en specifik plats på skolans gård. Barnets lärare och Nano
handledare fungerar som stöd för en bra övergång från skoldagen till eftisverksamheten. 
Det är viktigt för ert barn att hen vet detta redan i förväg. Dessutom skall man gå igenom 
med ert barn att läraren har hand om alla skolärenden och att barnens eftisverksamhet 
handlas av Nano handledaren.

För ert barn är det viktigt att veta när föräldrarna kommer och söker ert barnet, men undvik
att ringa till ert barns telefon under de första dagarna av eftis. Ett samtal kan förorsaka 
hemlängtan och längtan til mamma eller pappa. Istället kan ni tala om dagens händelser 
efter skoldagen med ert barn.

Om ni föräldrar vill kontakta ert barn, önskar vi att ni ringer till Nano eftis telefonnummer 
och det gör till en vana att alltid göra så dvs att föräldrarna bör inte ringa till barnets egen 
mobil eller mobilklocka.  Vår önskan är att vi vuxna kommer överens om barnens ärenden 
och att veta när ni kommer och  söker ert barn från eftis. Barnets mobiltelefon skall förbli i 
ryggsäcken under hela skoldagen och under eftisverksamheten, därmed får barnet ta fram
sin mobiltelefon då hen har lämnat skolan.

Eftisverksamheten innehåller följande dagsrutiner:

- utomhusvistelser
- mellanmål
- läxläsningsstund



- hobbyverksamhet

Vi är ute varje eftermiddag, oberonde av väder och vind. Barnen behöver lämplig klädsel 
för att kunna vara ute. Vi önskar att ni är förberedda för varma dagar i augusti och att ert 
barn har med sig keps, vattenflaska och vid behov solkräm för att skydda sig för solen. Vid
regnigt väder skall barnet ha med sig gummistövlar, jacka och utebyxor. Barnen kommer 
också att behöva byteskläder till eftis, så att det är bra att ha kläder färdigt i skolan eller i 
ryggsäcken. För barnen är det trevligare att använda sina egna kläder än att använda 
reservkläder från eftis. De första dagarna på eftis är mycket brådskande så att 
reservkläderna kan vara i ryggsäcken och kan senare överföras til  eftis utrymmen.

Mellanmålet äts i skolans matsal och vi följer samma principer som vid andra skolmåltider. 
Vi fäster uppmärksamhet vid bra uppförande och vackra bordsätt och en lugn diskussion 
med kompisarna i samma bord under mellanmålet. 

Hobbyverksamheten kommer att starta i september. Under augusti kommer Nano 
handledarna att koncentrera sig på att lära känna barnen och skapa fungerande 
verksamhetsformer. I augusti kommer vi att ordna namnlekar, små pyssel och vara mycket
utomhus. I september gör vi en veckoplan som kommer att efterföljas under slutet av 
skolåret. 

På grund av nuvarande koronaläge måste vi också följa myndigheternas regler för skolor. 
Eftisverksamheten startar i allmänhet med en föräldrakväll, men vi kommer att ordna en 
föräldrakväll senare under hösten.

Inom eftisverksamheten kommer vi att vistas mycket utomhus, så att barnens kontakter 
kan ens i viss grad kan begränsas. Barnen kommer att delas upp i fyra eftisgrupper som 
kommer att vara på olika klassrum och dessutom både utomhus och inomhus. 
Eftisgrupperna kommer att vara skilt så mycket som möjligt och att de kommer ha samma 
handledare så långt som möjligt.

Våra handledare kommer att se till att vi alla följer bra handhygien rekommendationerna 
och att barn och vuxna tvättar sina händer då vi kommer inomhus eller att vi använder 
handskölj.  Vid mellanmålet kommer handledarna dela ut maten och vi säkerställer 
avstånden med att använda en specifik sittordning i matsalen.

Ni föräldrar skall söka barnen från skolans gård, för att undvika önödiga kontakter på 
skolan. Vi önskar att föräldrarna inte kommer in på skolan utan istället stannar utomhus på
skolans gård, därifrån ni skall ringa till Nano telefonerna för att få kontakt med våra 
handledare. Genom att alla följer dessa föreskrifter, så kan vi säkerställa en bra start på 
skolåret.

I början av eftisverksamheten startar vi med att skicka ett välkomstbrev till föräldrarna och 
våra kontaktuppgifter per e-post. Våra Nano telefonnummer hittar ni också på våra 
Intenetsidor. Vi rekommenderar att ni sparar alla Nano telefonnummer i er mobiltelefon, så
att ni kan kontakta våra handledare enkelt och behändigt. 

Vi önskar att ni skall fylla i en enkät på våra internetsidor, så vi får veta era tidtabeller. Det 
är viktigt att vi får den nödvändiga informationen till våra handledare. Enkäten om era 
tidtabeller borde fyllas i så snabbt som möjligt, dock senast 6.8.2021.
.
Du kan kontakta oss om alla ärenden som du funderar på. Nano eftis målsättning är att 
skapa en bra vardag inom eftisverksamheten och detta kan vi uppnå tillsammas genom att
samarbeta. Våra handledare vill gärna veta mera om ert barn och närmare detaljer. 
Genom att lära känna varandra och jobba tillsammans så att vi kan ta hand om ert barn 
bättre.

Vi önskar alla en riktigt bra skolstart!



En solig fortsättning på sensommaren!

Önskar

Nano eftisverksamhetens handledare: Anita, Aki, Arne, Elina och Emmi

P.S. Vi besvarar gärna era frågor inför skolstarten!

Riia Luoma
Tfn: 050 309 4800
E-post: riia.luoma@nanokerhot.fi

Laura Karttunen
Tfn: 044 582 0339
E-post: laura.karttunen@nanokerhot.fi


