Beviljade bidrag 27.8.2020
Ansökningsnr
SFV20‐0226

Namn
Stiftelsen för det tvåspråkiga
Finland sr

Kort beskrivning
Sektor
Fokusområde
Stiftelsens ändamål är att genom understöd till organisationer och Fri bildning Bildning i tiden
personer stöda samhällspolitiskt arbete som syftar till att stärka den
grundlagsenliga tvåspråkigheten och framförallt mindretalets språk
i den offentliga förvaltningen och samhällsservicen i Finland.

SFV20‐0227

Nylands svenska
ungdomsförbund (NSU) r.f.

SFV20‐0241

Södra Finlands svenska
språklärare rf

1.1. Musiklek med levande musik i Botby (0‐5 år) 1.2. Musiklek med Fri bildning Fria bildningen når 3 000
fler
levande musik i Malm (0‐5 år) 1.3. NSU:s turnerande musiklek med
Sussi och Macke åker runt till daghem, förskolor och föreningar
under året. 1.4 Projektet "Stå på dej!" Genom barnpjäsen "Mitt och
Ditt och Mitt", hjälper vi barn att förstå att man ibland måste våga
stå på sig för att inte bli trampad på. 1.5. Ungdomspjäsen FULET
(Förebyggande av mobbningsarbete) 1.6. Dramaklubb för åk 3‐6 i
Botby 1.7. Den Nyländska Frågesporten
En fortbildningsdag för språklärare med temat mental träning för
Fri bildning Bildning i tiden
400
lärare för att orka i den digitaliserade och mångfacetterade
vardagen

SFV20‐0247

Svenska Studerandes
Intresseförening r.f.

SFV20‐0248

Kursen "Audiovisuell storytelling för aktivt medborgarskap" är en
kurs i podd‐ och videoproduktion och journalistisk etik. Kursen
riktar sig till svenskspråkiga högskolestuderande. Målet är att
främja aktivt medborgarskap genom att ge unga verktyg för att
delta i samhällsdebatten genom nya medier.
Nykterhetsförbundet Hälsa och Kampanjen går ut på att på ett nytt sätt gå ut med
Trafik rf
prenumerationserbjudanden för barntidningen Eos, för att
tidningen ska nå större spridning. Tack vare kampanjen får ett ökat
antal barn ta del av bildning, bli delaktiga i finlandssvensk
barnkultur, få insyn i samhällsfrågor i Svenskfinland ur barns
synvinkel, få stärkt finlandssvensk identitet och språkutveckling
samt meningsfull verksamhet.

Fri bildning Bildning i tiden

Beviljat belopp
30 000

3 000

Fri bildning Fria bildningen når 7 000
fler
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SFV20‐0252

Finlands svenska
Marthaförbund rf

SFV20‐0208

Föreningen Teater Alandica rf

SFV20‐0238

Eklund Rikard

SFV20‐0242

SFV20‐0254

Under ett tre års projekt i Svenskfinland påverka allmänhetens val
Fri bildning
och vanor för att minska trycket på Östersjön mot övergödning och
nedskräpning. Vi vill utbilda skolelever + våra närmare 10.000
marthamedlemmar. Marthaförbundet vill öka medvetenheten om
Plastbantningens positiva effekter på Östersjön, ge praktiska
verktyg för allmänheten att göra skillnad till förmån för Östersjön
samt lyfta upp vikten av utnyttjandet av Smartfisk för att minska på
fosforhalten och näringsämnen i Östersjön.
Teater Alandicas uppsättningar av Henrik Ibsens ETT DOCKHEM och Kultur och
musikalen GREASE i Alandica Kultur och konferens.
bibliotek

Undertecknad anhåller om medel, sponsring, för att förverkliga en
musikvideo som kommer att omfatta ett flertal österbottniska
svenskspråkiga kommuner/städer. Projektet är tänkt att på ett
positivt sätt gynna landskapets kulturella profil i den rådande
situationen av den ”kulturella torka" som Corona‐epidemin fört
med sig.
Svenska Österbottens förbund föProjektet omfattar en pilotsatsning på AR (Augmented Reality,
förstärkt verklighet) och äldre kulturarv i Svenska Österbotten vid
Korsholms vallar i Österbotten. Samarbete med Medeltidsveckan på
Gotland, kring motsvarande lösningar i anslutning till
vitalianerborgen Vivesholm i Klintehamn. I projektet ingår även
fortbildning och kompetenshöjande insatser kring Österbottens
medeltid, AR och kulturarv, riktade till framför allt hembygds‐ och
lokalhistoriska föreningar i regionen och lärare.
Schildts & Söderströms
Vi ansöker om medel för att kunna producera en större mängd
finlandssvenska ljudbokstitlar och på så sätt skapa ett synligt
finlandssvenskt ljudboksutbud.

Fria bildningen når 50 000
fler

Bärkraftiga
modeller

5 000

Kultur och
bibliotek

Bärkraftiga
modeller

1 500

Kultur och
bibliotek

Internationellt
utbyte

2 986

Kultur och
bibliotek

Bärkraftiga
modeller

20 000
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SFV20‐0205

SFV20‐0249

SFV20‐0250

SFV20‐0255

Helsingfors Universitet

Inom projektet undersöks hur de rikssvenska versionerna av de
vanligaste psykologiska kognitiva testen för barn fungerar i
Svenskfinland. Detta är en fortsättningsansökan på understödet
beviljat år 2019. Forskningen utmynnar i allmänna
rekommendationer för barnpsykologer i Svenskfinland och i
vetenskapliga artiklar. Projektet inleddes 2019. På grund av det
undantagstillstånd som coronaviruset orsakat har datainsamlingen
fördröjts och projektet beräknas fortgå ännu 2022.
University of Turku Brahea Centr PELIMO –projektet koordineras av Åbo yrkeshögskola och
finansieras av Utbildningsstyrelsen. Åbo Universitet och
Humanistiska yrkeshögskolan deltar i projektet, som utvecklar ett
digitalt spel för årskurserna 4‐6 inom undervisningen av kulturell
mångfald. Brahea Centret vid Åbo Universitet söker nu medel av
SFV till att översätta lärarhandledningen till svenska. Handledningen
hjälper läraren att behandla frågor i anslutning till jämlikhet och
kultturell mångfald tillsammans med eleverna.
Suomen Rehtorit ry Finlands RektRektorsbarometern är den första finländska undersökningen som
kartlägger våra rektorers välmående. Rektorsbarometern är en del
av det internationella forskningsprojektet ”Principal Health and
Wellbeing”. I Finland genomförs forskningsprojektet i Cicero
Learning‐nätverket på Helsingfors universitet med hjärnforskaren
professor Minna Huotilainen och professorn i pedagogik Katariina
Salmela‐Aro i samarbete med australiensiska professorn Philip
Riley. Undersökningen har initierats av Surefire.
Anna Slotte
DISKO, Digitalisering och distansundervisning i svenskspråkig skola,
undersöker villkor och utvecklingspotential relaterade till
distansundervisningen våren 2020. Syftet är att analysera lärares
erfarenheter av distansundervisningen och att ta fram innovativa
praktiker för digitaliserade lärmiljöer. Material samlas in genom
intervjuer, enkäter och analys av Facebook‐material.
Språkmedvetenhet, jämlikhet och kollegialt lärande är i fokus.
Resultatet delges i en rapport och i forskningsartiklar.

Utbildning

jämlik, kreativ
verksamhet

30 000

Utbildning

jämlik, kreativ
verksamhet

8 000

Utbildning

jämlik, kreativ
verksamhet

2 000

Utbildning

jämlik, kreativ
verksamhet

18 548

181 434

