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Verksamhetsgranskare: Annika Fallenius och Christine Westerholm,
Styrelsen sammanträdde på Teams med 5 möten.
Föreningen sammanträdde till två allmänna möten på Teams, vårmötet den 12.4.2021 och
höstmötet den 26.10.2021.
Under året har vi haft 87 aktiva medlemmar. Medlemsavgiften var 20,00 € för hela
familjen, medlemmar under 29 år betalar ingen avgift. Ungdomsföreningen Södrik
Svenskar r.f. hade vid utgången av året verkat i 44 år.

Lekskolan Sockan
Södrik Svenskar är huvudman för daghemmet Lekskolan Sockan, som grundades 1981.
Verksamheten finansieras genom att daghemmet säljer sina dagvårdstjänster till Esbo
stad. Kontraktet med Svenska bildningsenheter i Esbo stad gäller tillsvidare.
Corona-pandemin har i år igen inverkat på verksamheten. Föräldrarna har för det mesta
endast fått komma in i tamburen (föräldrasamtal ute på våren men nog inomhus på hösten
då barnen varit ute) Utomstående gäster på Sockan har varit sällsynta liksom allslags
levande kultur. Till vår glädje kunde vi ändå fira Sockans 40-årsjubileum, inte så stort
som vi gärna skulle ha gjort, men ett mycket fint kalas blev det i alla fall.
Personalen har varit uppmanade att använda ansiktsmask inomhus ( förutom tre veckor
på hösten då coronaläget var tillfälligt bättre) Julfest, pysselkvällar m.m.var vi tvungna
att inhibera i år igen enligt de rådande restriktionerna. Det som för oss är annorlunda, har
blivit det normala för barnen. Vi har ändå försökt ge dem en så vanlig och trygg vardag
som möjligt med eget program på Sockan och ute i naturen. Leken och glädjen att få vara
tillsammans är ändå det viktigaste och finns ändå alltid med!

Vårterminen 2021 hade Sockan 1 barn under 3 år och 9 barn över 3 år
Hösterminen 2021 hade Sockan 2 barn under 3 år och 10 barn över 3 år

Daghemmets personal:
Lärare i småbarnspedagogik, Marianne Virkama (föreståndare)
Barnskötare i småbarnspedagogik Cati Rostedt
Barnskötare i småbarnspedagogik Monica Härkönen
Vikarier :
Susanne Vinberg, Frida Rostedt och Ellen Wikholm

Under verksamhetsåret har vi haft förmånen att få besök av ”dagisfarfar” Tosse Lydman.
Han besöker vårt daghem varje tisdag, följer då med till Mulleskogen och deltar aktivt i
verksamheten. Han är en omtyckt gäst, till glädje för både barn och personal.
Sockanflickan Telma Öström gjorde sin PRAO på Sockan 1.2 - 5.2.2021 och Sockan
pojken Peik Abrahamsson den 22.11.2021 – 3.12.2021
Sockanflickan Camilla Holmström sommarjobbade med stöd av Esbosedeln på Sockan
7.6 -11.6 och 21.6- 28.6.2021

Personalfortbildning och rekreation:
Rekreation: Pga av Coronapandemin inhiberades personalens rekreation
Fortbildning 2021, endast virtuellt
Marianne Virkama: - Egenkontroll i småbarnspedagogiken & Den ansvariga personens
ansvar och uppgifter i privat småbarnspedagogik
- Hemligt eller inte
- Virtuellt dagisnätverk- Glädje och läsning: affekter,
multilitteracítet och pedagogisk praxis
- Första hjälp 8 h
Monica Härkönen : - Jag & Vi- känslor, samspel och empati
- Första hjälp 8h
Cati Rostedt:
- Neuropsykiatriska frågeställningar
- Första hjälp 8h

Plock ur Lekskolan Sockans program:
•

5-klubb för 5-åringar, på hösten även 5-årsverksamhet i samarbete med
Askbacken och Lagstad , knytteklubb för de yngre

•

Skogsmulle- och Skogsknytteverksamhet

•
-

Gymnastik och rörelse:
skidvecka
skrinning

-

gymnastik i Kannbro bollhall
utejumppa i parken och i mellersta Esbos idrottspark
orientering med Esbo Akilles både i stora parken och på våravslutningen i
Mulleskogen

•

Virtuella sagostunder från biblioteket och i Mulleskogen med Sara NordlundLaurent från Entresse- biblioteket 1.6 och besök av Nina von Martens från Esbo
svenska församling 1.12 - den första julen

•

Teater:
- Teater Kojan ute i parken med pjäsen Dunjacksdrama den 2.2
- Teater Taimines pjäs ”Bobban” ute i Lilla Parken 7.9 (24 barn och 28
vuxna deltog)

•
-

Utfärder:
vinterutfärd på fastlagstisdagen till Stenhalla 16.2
vårutfärd/ dinosaurusavslutning hos Marianne i Kyrkslätt 24.5
utfärd till Mössenkärr 8.6

•
-

Fester:
” Tjugondag Knut-fest ” 13.1 dans runt vår lilla julgran i lekparken
Våffelkalas 11.2
Påskfest 30.3
Valborgsmaskerad 29.4
Orange fest 28.10
Lillajulsfest 25.11 ute i parken, saftkalas inne
Självständighetsfest 2.12
Luciafest för mjukisdjuren 13.12

höstutfärd till ”Hoppa på stigen” vid Solvalla i Noux
” Gammaldags jul” på Glims 30.11 med egen guide

På Lekskolan Sockans Instagram och Facebook sidor kan föräldrar, släkt och vänner
följa med verksamheten i vårt daghem.

Kultur och andra evenemang
Våravslutning
15.6 Våravslutning för hela familjen i Mulleskogen, orientering ( Esbo Akilles),
diplomutdelning, fotoutställning och piknik. ( 38 deltagare)

Lekskolan Sockan 40 år
Pandemin satte sina gränser för Sockans 40-årskalas. Vi kunde ändå fira med alla
nuvarande Sockanbarn + deras familjer och föreningens ordförande med familj, personal
och ekonomiansvariga. Alla våra vänner kunde vi inte bjuda för 50 personer fick samlas
på ingärdat område ute och vi var ca 50 st . Teater Taimines pjäs ” Bobban” var både
rolig och aktuell, passade både ung och gammal. Efteråt bjöds på kaffe, saft, muffins och
popcorn på vår bakgård. ( 52 deltagare)

Farsdagskväll i Mulleskogen
11.11 samlades barnen med sina pappor ( eller annan viktig person) vid Mulleskogens
parkering. Ficklampor/pannlampor var medpackade. Eftersom det ren var riktigt mörkt,
var det lite spännande att gå på stigen genom skogen som var utstakad med reflexer,
lyktor, ljusringar, spindelnät, fladdermöss och mjukisdjur. Alla hittade fram till
samlingsstället där vi satte oss ner för att äta av medhavd matsäck i avslappnad stämning.
( 18 deltagare)

Verksamhet i samarbete med Esbobygdens
ungdomsförbund (EBUF)
Förnyandet av hemsidan www.lekskolansockan.fi i samarbete med Ebuf:s personal i
februari
EBUF:s vårmöte och höstmöte på distans
Finns sommarteater 2021 inhiberad
Glims marknad 2021 inhiberad
Ebufs Lucia 2021 med tärnor besökte Sockan och uppträdde ute i parken för barnen den
10.12

Information och representation
Medlemsinformation
Södrik Svenskar och Lekskolan Sockan har en gemensam hemsida
www.lekskolansockan.fi som personalen på Ebuf-kansliet förnyade i februari och tillsatte
all viktig information man behöver veta om vårt daghem och förening. Sidan upprätthålls
med hjälp av Laura Hednäs som bl.a. gör nödvändiga uppdateringar.

Uf Södrik Svenskar informerade medlemmarna genom ett medlemscirkulär till varje
medlemshushåll samt även via webbplatsen. Föreningen informerar hela uf-fältet i Esbo
genom informationstidningen EBUF-Nytt, i höstnumret bl.a. om Lekskolan Sockans 40årsjubileum. Målinriktad information om enskilda evenemang och kurser sändes till en
stor del av medlemshushållen genom Lekskolan Sockan.

Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF)
Föreningen hör till Esbobygdens ungdomsförbund och befullmäktigade representanter
kan delta i EBUF:s officiella möten.

NSU och FSU
Södrik Svenskar tillhör via EBUF Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU och Finlands
Svenska Ungdomsförbund FSU. Den vägen blir föreningen delaktig av information från
hela det svenska uf-fältet i Nyland och Finland.

Södrik Svenskar nominerad till NSU-priset kategorin Årets förening på Nyländsk
Aftongala 2021
Motivering: Södrik Svenskar är en liten ungdomsförening i Södrik, Esbo.
Föreningen grundades år 1977 för att samla svenska barn, ungdomar, deras
föräldrar och andra vuxna till meningsfull samvaro under deras fritid. Föreningen
fullföljer sitt syfte genom att, utan vinst, äga och upprätthålla daghemmet
Lekskolan Sockan, som grundades 1981. Lekskolan Sockan är ett mysigt och litet
privat daghem i Södrik. Daghemmet har varit inhyst i samma hemtrevliga lokaler
i nedersta våningen av ett höghus sedan verksamheten inleddes 1981: här har
Sockanbarn i flera generationer fått pyssla, sjunga, baka, gympa, lyssna på sagor
och givetvis leka fritt. Enligt barnen är det bästa med Sockan de trevliga
kompisarna, den goda maten och så Mulleskogen förstås!

På Lekskolan Sockan är man mycket aktiva och gör ofta utflykter för att ta del av
teaterföreställningar, besöka museum, bibliotek m.m. Coronapandemin har tyvärr
satt stopp för många av årets traditionella program; så även pysselkvällar för hela
familjen och luciamorgon för mor- och farföräldrar. Men personalen har gjort sitt
bästa för att barnen ändå ska få ha en så normal vardag som möjligt. Man har
istället tänkt kreativt och till exempel gjort virtuella museibesök och tillämpat
utomhuspedagogik i större utsträckning för att kunna ge barnen minnesvärda
upplevelser. Lekskolan Sockan har ett köpavtal med Esbo stad. Staden planerade
att avsluta alla köpavtal år 2020 och istället övergå till servicesedlar, vilket skulle
betyda mycket mera administrativt jobb och svårigheter för den lilla föreningen.

Styrelsen och föräldrarna lobbade aktivt för att köpavtalen ska fortsätta och
kontaktade olika lokalpolitiker. Tack vare Sockans aktiva styrelse och föräldrar
beslöt stadsstyrelsen tillslut att de daghem som har "tillsvidare köpavtal" får
fortsätta så om de vill. Så nu kan Sockanbarn ännu i flera år framåt få njuta av den
fina stämningen i Lekskolan Sockan!
Marianne och Ulf Virkama representerade föreningen på galan den 23.10.2021 och fick
ta del av god mat och fint program, men den här gången var det Helsingebygdens kör
som fick priset.

Esbo den 28.2.2022
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