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Det är dags att anmäla Ditt barn till morgon- och eftermiddagsverksamheten hösten 2021 

 

NU är det dags att anmäla sig till morgon- och eftermiddagsvården inför hösten 2021. I år görs 

anmälan före den 21.2.2021. Här kommer lite information om Folkhälsan i Korsholms morgon- och 

eftisverksamhet. 

Normala år brukar vi ha "öppet hus-dag" när vi bjuder in er för att bekanta sig med våra utrymmen 

och våra ledare - tyvärr kan vi inte göra det i år - men vi hoppas vi hittar något tillfälle på våren – eller 

före skolstarten på hösten -  så att ni kan "titta in" och bekanta er lite. Anmälan om morris- eftisplats 

skall göras före 21.2.  

Folkhälsan i Korsholm har ordnat morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i årsklass 1-2 

(3) samt specialbarn, sedan år 1997. Idag ordnas verksamhet i Smedsby, Tölby, Solf, Karperö, 

Helsingby-Toby och Kvevlax, ca 210 barn deltar i verksamheten. Verksamhetsledare är Susanne 

West och kansliet finns på Niklasvägen 1, i Folkhälsans hus i Smedsby. 

Respekt, trygghet, delaktighet, uppmuntran och relationer/samarbete är värderingar som vi jobbar 

med på vårt eftis. Alla våra eftisar är certifierat hälsofrämjande. Det hälsofrämjande arbetet är en 

långsiktig och ständigt pågående process för att utveckla hela eftisets vardag till att bli en stödjande 

och främjande miljö för hälsa och trygghet.  Vårt mål är att stödja hemmets och skolans fostrande 

arbete, att stödja utvecklingen av barnens känslomässiga och etiska utveckling, främja barnens 

välfärd och jämlikhet i samhället samt förebygga utslagning och öka delaktigheten. På eftis stödjer vi 

också barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling.  

På Eftis får man göra olika kreativa saker, vara utomhus och hjälpa till med vardagssysslor. Vila är 
också en del av eftermiddagen. Vi är ute i alla väder och omgivningen lockar till mångsidiga 
uteaktiviteter året om. Respekten för naturen och dess flora och fauna stöder tankesättet om ansvar 
och respekt för varandra och allt levande. Våra mångsidiga och hälsosamma mellanmål innehåller 
alltid bär, frukt eller grönsaker. Den som vill kan göra läxorna inomhus på eftis och barnen är 
olycksfallsförsäkrade under vistelsen hos oss. 
Vi betonar barnens delaktighet i olika sysslor och att var och en bidrar till en bra gruppanda. I vårt 
mobbningsförebyggande arbete ingår att aktivt främja de sociala och emotionella färdigheterna och 
att stöda språkförståelse och god kommunikation. En viktig grund i vårt arbete är dessutom ett 
fungerande och nära samarbete med föräldrarna och skolan.  
 
När det gäller morgonverksamhet – ordnas det om vi har 7 anmälda barn. Vi meddelar till alla som 

lämnat in ansökan om det blir morgonverksamhet. Viktigt att ni fyller i ansökan så noga som möjligt 

(tider, dagar mm) så att vi bättre kan tillmötesgå era önskemål. 

I Smedsby  

Planerar vi att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för årsklass 1 och årsklass 2 (åk 3). Vi har 

öppet kl. 06:30-10:00 och på eftermiddagen kl. 12:00-17:00. Vi finns på Matildavägen 4 i Smedsby. 
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I Karperö  

Planerar vi att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för årsklass 1 och årsklass 2 ( åk 3). Vi har 

öppet kl. 06:30-9:00 och på eftermiddagen kl. 13:00-17:00. Vi finns i huset invid skolan, 

Jungsundvägen 72, i Karperö. 

I Kvevlax  

Planerar vi att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för årsklass 1 och årsklass 2 (åk 3). Vi har 

öppet kl. 06:30-9:00 och på eftermiddagen kl. 13:00-17:00. Vi finns i egna utrymmen vid Kvevlax 

lärcentrum. 

I Solf  

Planerar vi att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för årsklass 1 och årsklass 2 (åk 3). Vi har 

öppet kl. 06:30-9:00 och på eftermiddagen kl. 12:00-17:00. Vi finns invid skolan i gamla 

lärarbostäderna, Solfvägen 204, i Solf. 

I Helsingby-Toby  

Planerar vi morgon- och eftermiddagsverksamhet för årsklass 1 och årsklass 2 (3). Vi har öppet kl. 

06:30-9:00 och på eftermiddagen kl. 12:00-17:00. Vi finns i skolbyggnaden i egna utrymmen vid 

Helsingby skola. 

I Tölby 

Planerar vi ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för årsklass 1 och årsklass 2 (3). Vi har öppet 

kl. 06:30-9:00 och på eftermiddagen kl. 12:00-17:00. Vi finns i baracken på skolgården, i Tölby. 

Allmänt 

Verksamheten sammanfaller med skolornas arbetstider och startar  11.8.2021. Avgifterna är enligt 
följande: Enbart morris:  30 €/månad 

Eftis 10 dgr eller mera:  100 €/månad 
Morris + eftis 10 dgr+/mån:  130 €/månad 

Avgiftsfrihet – kan beviljas av Korsholms kommun.  Beslutet om att sänka kundavgiften med 50% 
eller låta bli att uppbära avgiften kan fattas från början av den månad, som ansökan med tillhörande 
bilagor har lämnats in till bildningsavdelningen i Korsholms kommun. Beslutet är i kraft högst till 
slutet av ifrågavarande läsår. Avgiftsfrihet eller -lättnad beviljas inte retroaktivt. Familjen bör 
meddela om inkomster förändras eller familjestorleken ändrar. Blanketten ang avgiftsfrihet skall 
fyllas i till kommunen – se denna länk:  
https://www.korsholm.fi/assets/Bildning/Blanketter/Skola/Blankett-Ansokan-om-befrielse-fran-
eller-nedsattning.docx   obs! Normal ansökan om morris/eftisplats skall göras i normal ordning från 
Folkhälsan i Korsholm!   

 
Varmt välkomna till vår morris- och eftisverksamhet hösten 2021! 

 
Anmälningsblankett laddas ner från hemsidan och skickas per post till kansliet eller förs i 
slutet kuvert till eftiset. Om ni inte kan printa ut anmälningsblanketten, kan ni begära det 
från kansli eller eftis. 
Folkhälsan i Korsholm / Kansli 
Niklasvägen 1, 65610 Korsholm 
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