I VÄNTAN PÅ JULTOMTEN
Ett speciellt år lider mot sitt slut och i väntan på det har vi möjlighet att i lugn och ro fira jul samt
förbereda oss för ett hoppfullare nytt år.
I Lahtis började coronarestriktionerna i mars och under två månaders tid, fram till maj månad,
uppmanades föräldrar, att i mån av möjlighet, ta hand om sina barn hemma. Rätten till
småbarnsfostran kvarstod dock hela tiden. Antalet barn som deltog i småbarnsfostran minskade
drastiskt och under våren deltog endast 20 procent. Under sommaren lugnade smittosituationen ned
sig men på hösten förvärrades den igen. Internationellt sett har Finland alltjämt klarat sig väl men
visst påverkas allas vardag väldigt mycket av coronan. Inom småbarnsfostran har det inneburit
många restriktioner som ibland med kort varsel förändrats. Alla chefer har varit i beredskap även
under helgerna för att möjliggöra snabb smittospårning om någon på den egna enheten drabbas. De
första smittorna bland barn och personal inom småbarnsfostran kom under hösten och har alltjämt
fortsätt från dess.
Under våren fanns det stor oro för hur familjer och barn som stannade hemma skulle klara sig.
Skolorna oroade sig för vilka följder distansundervisningen som pågick i drygt två månader skulle föra
med sig. Det visade sig att oron var befogad och i höst har de flesta grundskolor jobbat med
kontaktundervisning och inom småbarnsfostran har barn deltagit som normalt. Vi har fokuserat på
att rätta till de brister som vårens skolstängningar medförde. Målet i höst har varit att ta hand om
både barn som personal så bra som möjligt.
Tyvärr blev det mycket efterlängtade jubileumsseminariet i Randers inställt i höst. Vi var på
kommande med ett stort gäng och hade redan bokat våra resor. Nu hoppas vi att pandemin avtar så
att vi får möjlighet att genomföra seminariet hösten 2021.
Ledningsgruppen för Norsamby hade hoppats på en planeringsträff under vintern men även den låter
vänta på sig tills tiderna blir bättre.
Vi skickar våra varmaste hälsningar till er alla och vi har kontaktat Korvatunturi (där Jultomten bor)
med en önskan som vi tror att alla delar, nämligen önskan ett lugnt och fridfullt år 2021.
God jul och gott nytt år 2021!
Karin och Mika från Lahtis i Finland

Svenska dagen-marknaden hölls den 6.11.2020 utanför Svenska gården i Lahtis.

