SÄTT FART

PÅ DET

GODA

Projektet Sätt fart på det goda (Hyvä kiertoon) vill uppmärksamma oss på allt
det goda som finns omkring oss och vi uppmuntras till att sprida det vidare.
Snurran är en symbol för detta. Temat Sätt fart på det goda kan behandlas ur
många olika perspektiv och därför lämpar det sig mycket väl som övergripande
tema för ett helt läsår. Mycket av det ni redan gör går säkert att hänföras till
detta och förhoppningen är att detta tankesätt kunde få genomsyra hela
verksamheten.
Nedan följer en lista med tankar över hur temat kan förverkligas i skolan samt
kontaktuppgifter för en del material. Listan uppdateras vartefter. Om ni har idéer kring detta
eller vill berätta om vad ni redan gör i er skola i anslutning till temat får ni gärna ta kontakt
med Helena Sandberg, Kyrkans central för det svenska arbetet, helena.sandberg@evl.fi, 091802 551, 040-584 6873.

Allmänna teman
- Ta till vara och uppskatta det goda du har fått (familj, skolgång, mat, sjukvård etc).
Tacksamhet.
- Dela med dig av det goda som du har fått. (Bjuda hem någon som är ensam eller någon som
inte har det så bra hemma, hjälpa någon som är gammal med att gå och handla, hjälpa någon
med läxorna etc.)
- Hjälp andra med det som du är bra på. Samarbete, alla behövs.
- Alla är olika, alla är bra på någonting och bra på sitt sätt. Tolerans.
- Gyllene regeln, Dubbla kärleksbudet, ”vända andra kinden till” (Var mot andra som du vill
att de ska vara mot dig.)
- Gott beteende, hyfs och pli, ett gott språk (Sprid det goda, inte det dåliga beteendet.)
- Skvaller, att tala illa eller gott om någon (Sätt fart bara på det goda, inte det dåliga du vet.)

Självkännedom och självkänsla
- Vad är jag bra på, vad vill jag utveckla? Jag duger ändå som jag är.
Material för ungdomar: Vacker i Guds ögon
Material för barn:
Trygga barn. Stärk barnets självkänsla med lekar och aktiviteter
Boken av Reetta Vehkalahti har kommit ut på svenska i mars 2008 på Fontana Medias förlag.
Den innehåller en mängd tips på lekar och aktiviteter inom nämnda område. Här finns ett
material med smakprov för lärare: Trygga barn i skolan.

Ansvar för andra. Hur kan vi hjälpa…?
… andra människor i vår närmiljö (i skolan, hemma, på stan)
… miljön (återanvändning, att spara)
… barn i andra länder (internationell fostran)

Anti-mobbning
Projekt och material som redan finns är t.ex. Vi mobbar int’, KiVa skola, Från våld till
försoning.

Barns rättigheter i världen
År 2009 är jubileumsår för Barnkonventionen.

Etik: rätt och fel
Material med anknytning till Tio Guds bud:
Växa med katekesen (Eija Suokko och Katri Vappula)
Känguruns shoppingtur och andra berättelser (Pertti Luumi, red., Fontana Medias förlag)

Andens goda frukter
Andens goda frukter omnämns bl.a. i Galaterbrevet 5:22 i Bibeln och är glädje, kärlek, frid,
tålamod m.fl.
Material:
Boken Dumma kungen och Det goda livets träd (Kyrkostyrelsens publikationsförsäljning)
innehåller berättelser av Monica Vikström-Jokela och Eero Jokela utgående från just dessa
ord. Monicas berättelser passar för barn i åldern 6-8 år. Eeros berättelser passar för åldern 812 år och även äldre.
Ledarhandledningen för dagklubben: Goda frukter (Anne Holländer, Fontana Medias förlag)
innehåller bibelberättelser, faktatexter, sånger, böner, lekar, pyssel i anslutning till Andens
frukter. Den kan användas också i förskolan och nybörjarundervisningen.

Sprid det glada budskapet
Spridningen av det glada budskapet om Jesus (evangeliet) genom evangelisation och
församlingsverksamhet i hemlandet samt mission i utlandet är något av det viktigaste inom
kristendomen. De två största organisationerna inom den evangelisk-lutherska kyrkans
mission, som har svenskspråkiga missionärer, är Finska missionssällskapet och Svenska
lutherska evangeliföreningen.

