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Helsingfors stads svenska arbe-
tarinstitut har genomfört sitt 97 
verksamhetsår. Institutets uppgift 
är att undervisa vuxna på frivil-
lig basis, att stödja en mångsidig 
utveckling av individens person-
lighet och förmåga att fungera i 
ett socialt sammanhang och att 
främja demokrati, jämlikhet och 
pluralism i det finländska samhäl-
let. Både förvaltnings- och under-
visningsspråket är svenska.
Direktionen slog i september 2010 
fast följande verksamhetsprinciper 
för institutet:

Visionen
Ett Arbis för alla  

Verksamhetsidén
Helsingfors arbis erbjuder huvudstadsregionens invånare  
möjligheter att inhämta nya kunskaper och färdigheter och  
att utveckla sig individuellt och i samverkan med andra.  
Arbis främjar den finlandssvenska kulturen och kunskaper i svenska.  

Värderingarna
Kursdeltagaren i fokus, 
kunskap som egenvärde,   
flexibilitet,  
fördomsfrihet,  
mångfald, 
miljömedvetenhet och 
en levande och korrekt svenska.

Helsingfors arbis verksamhetsberättelse 2011
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Arbis organisation
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Direktionens sammansättning
Ordförande    
 Sture Gadd      (Lena Wenman)  SFP 
Vice ordförande   
 Mikael von Nandelstadh (Heimo Hemming)  SDP 
Medlemmar   
 Anna Jungner-Nordgren  (Björn Udd)  SFP  
 Yrsa von Hertzen    (Niklas Holmström)  SFP  
 Christel von Martens   (Kaija Matikainen)  SDP  
 Niklas Piiparinen    (Pontus Slätis)  De gröna  
 Liisa Niekka      (Sanna Savonius)  De gröna  
 Erwin Woitsch     (Sanna Ruusunen)  Vf  
 Peter Stormbom     (Anniina Ali-Laurila)  Saml.  
Stadsstyrelsens representant 
 Kimmo Helistö     (Ville Ylikahri)  De gröna

          (ersättare inom parentes)

Direktionen sammankom under 
året till sex möten. Beslutsären-
dena var ca 30 och för känne-
dom-ärendena ca 45. De vikti-
gaste frågorna gällde budgeten 
för institutet, anställningar av en 
ny planeringsansvarig lärare och 
en ny ekonomichef, riktlinjer för 
läroplanerna, godkännandet av 
en plan för produktivitet och ar-
betshälsa, en beredskapsplan, en 
riskhanteringsplan och en energi-
sparplan.

Arbis direktion
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Förutom den fast anställda perso-
nalen var sammanlagt 247 timlä-
rare anställda vid institutet. Under 
året hade institutet en lärarprakti-
kant.

Under de senaste fem åren har en 
stor andel av den fasta persona-
len gått i pension. Personalens ål-
dersstruktur har blivit mera spridd, 
vilket är bra. En så här omfattande 
personalförändring har ställt stora 
krav på anpassning och omställ-
ning både hos dem som har stan-
nat kvar och hos de nyanställda. 
Institutet satsade därför särskilt 
mycket på informationen för de 
nyanställda i kombination med 
att alla nyanställda fick en egen 
mentor. Omställningarna skall inte 
märkas för kursdeltagarna. Sats-
ningarna på arbetshälsa ansågs 
också viktiga.

Personal
Administrativ personal

Rektor  
 Gunborg Gayer
Biträdande rektor,  
filialföreståndare i Arbis Östra 
 Moa Thors 
Ekonomichef 
 Tea Linso 
 Lena Elander från 3.10
Byråföreståndare 
 Tua Sederlöf
Byråsekreterare
 Jan Rundt
Kurssekreterare
 Ann Sandqvist
Kvällskanslist 
 Bo Ioka  (vårterminen) 
 Matilda Hakala (höstterminen)
Informatör, webbansvarig 
 Maria Lindh
IT-ansvarig 
 Ulf Ginman

Bibliotekarie
	 Karoline Berg till 30.6
 Ylva Larsdotter från 15.8
Biblioteksfunktionär
 Marianne Jäntti-Sevon
Projektledare för  
Delaktig i Finlad  
 Ann-Jolin Grüne från 16.5
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 Bildkonst, skulptur
 och fotografering 
 Hans-Peter Holmstén
 Formgivning, dekor,
 hantverk och textilarbeten 
 Peggy Danska
 Gymnastik, dans 
 och hälsa 
 Birgitta Lindberg
 Informationsteknik 
 Maria Bergman
 Matlagning 
 Ghita Henriksson,    
 moderskapsledig från 6.3
 Vikarie Karin Lindgren
 Musik
 Anna Weber-Länsman   
 moderskapsledig från 14.9
 Vikarie Emilie Adolfsson  
 från 26.9

 Samhällsämnen 
 Alexandra Ramsay
 Språk 
 Främmande språk
 Anna Långstedt-Jungar
 Svenska/Swedish, 
 norska och danska 
 Jenny Kajanus till 31.7 
 Annette Jansson från från 1.8
 Svenska (utlokaliserad),  
 finska och främmande språk 
 Heidi Huovilainen

Fastighetspersonal

Gårdskarl-vaktmästare 
 Lars Henriksson till 31.12
 Robert Nylund från 14.11
Vaktmästare 
 Inger Averi (dag) 
 Ari Mäkinen (kväll)
Städare
 Birgit Haatainen  
 Satu Lakso 
 Hilde Eriksen till 30.9
 Hanna Kohtitski från 3.10
Garderobsvakter dagtid 
 Mikael Ilmoni
 Stefan Müntzel
Garderobsvakter kvällstid 
 Jalmar Donner
 Andreas Eklund
 Sofia Hägglund 

Planeringsanvariga lärare
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Arbis har under årens lopp obero-
ende av ekonomiska konjunkturer 
haft ett mångsidigt kursutbud. Nya 
ämnen har kommit till, gamla har 
fallit bort för att senare återuppstå 
i modernare varianter, anpassade 
till en ny tid med nya behov och 
nya krav. Utbildningsbakgrund 

och ålder varierar, men viljan att 
lära sig något nytt och att utveck-
las har alla kursdeltagare gemen-
samt. Den viljan är Arbis starkaste 
drivkraft. Arbis är också som ett 
svenskt rum i staden en viktig so-
cial samlingspunkt.

Helsingfors arbis är öppet för alla 
intresserade. Också personer med 
olika etnisk bakgrund har börjat 
hitta Arbis kurser fastän deras an-
del gärna fick vara ännu större. De 
deltar, förutom i kurser i svenska 
och finska, främst i motionsgrup-
per och i kurser med praktisk och 

Allmänt

Planerade lektioner / hållna lektioner 
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konstnärlig inriktning, och får på så 
sätt kontakt med finländare och det 
finländska samhället. 

Institutet vill motarbeta rasism 
och integrera olika grupper i den 
ordinarie verksamheten genom 
ett mångsidigt kursutbud, genom 
en kunnig personal och genom 

fördomsfrihet. Ett program för att 
bättre kunna integrera invandrare 
genom både språkundervisning på 
svenska (och finska) och informa-
tion om det finländska samhället 
utarbetades under år 2011 och ut-
vecklades ytterligare. Personalen 
är språkkunnig och kan betjäna 

personer som har annat moders-
mål än svenska och finska. 

Största delen av verksamheten 
försiggick i huvudinstitutet på Dag-
marsgatan 3, men också i filialen 
i Stoa i Östra Centrum. Ytterligare 
hölls enstaka kurser i skolor och i 
simhallar.
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Av de 8 030 enskilda kursdeltagar-
na hade 23,1 % (år 2010 24,6 %) 
finska som modersmål och 8,5 % 
(år 2010 8,1) %) hade annat mo-
dersmål än svenska eller finska. 
Hela 17 % av Arbis timlärare hade 
annat modersmål än svenska eller 
finska.  

Arbis arbetade aktivt för att 
locka flera män till institutets kurser 
och lyckades också i någon mån, 
också om vägen till en betydligt 
jämnare fördelning mellan könen 
ännu är lång. Andelen män har 

sakta men säkert ökat med drygt 
3 % under de senaste fem åren. 
  Institutet försökte aktivt nå flera 
unga vuxna, dels genom kursut-
bud och program, dels genom rik-
tad marknadsföring.

Kursdeltagare enligt kön
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Kursdeltagare enligt ålder och kön 
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Antal lektioner 
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Antal kursdeltagare
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Samarbete i 
huvudstadsregionen

Drygt 20 % av kursdeltagarna 
kommer från andra kommuner än 
Helsingfors, främst från huvud-
stadsregionen. Arbis ingick ett av-

tal med Vanda vuxenutbildnings-
institut om ett förstärkt samarbete 
kring kursplanering och marknads-
föring.

Kursdeltagarnas bostadsort
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Lärarna har ansett det givande 
att årligen samlas kring ett sär-
skilt tema under ett verksam-
hetsår, bl.a. eftersom det stärker 
det pedagogiska samarbetet över 
ämnesgränserna. Nya ämnes- 
lärare har också inneburit nya sätt 
att se på undervisningen. Under 
vårterminen var det gemensamma 
temat Afrika och under hösttermi-
nen Närmiljön. 

Bildkonst och 
konsthantverk
Årets teman avspeglades i kurs- 
utbudet inom bildkonsten: under 
vårterminen inbjöds kursdel- 
tagarna att måla akvareller i 
afrikanska toner och på hös-
ten var Tölö som närmiljö motiv 
för en akvarellkurs. Närmiljön 
var också temat för en kurs i 
digitalfotografering. På vårter- 
minen inledde konst- och hant-

verkslärarna från Helsingfors, 
Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis 
ett samarbetsprojekt för att produ-
cera en gemensam ambulerande 
utställning under World Design 
Capital-året 2012. 

Hantverk och textilarbete
Hantverkssektorn erbjöd mång-
sidiga kurser där kursdeltagarna 
fick ge uttryck för sin egen ska-
parglädje. Hållbar utveckling var 
en självklarhet inom restaurerings-
kurserna och likaså tidsandan i 
textilkurserna där gammalt om-
formades till trendigt nytt. Under 
höstterminen förberedde sig ele- 
verna för  WDC-städernas gemen-
samma utställning i början av år 
2012. 

Undervisning och evenemang
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Gymnastik, dans och 
hälsa
Målsättningen med motionskur-
serna är att främja hälsan på alla 
delområden och att inspirera och 
motivera kursdeltagarna att ta 
hand om sin hälsa. I kursutbudet 
ingick allt från lugnare yoga- och 
stretchingkurser till mera fartfyllda 
dans- och motionskurser. Höstens 
kurser i vandring och mindfulness 
var populära. Av danskurserna var 
det zumba som lockade mest del-
tagare. Också seniorkurserna var 
välbesökta.

IT-undervisning
Intresset för grundkurser för senio-
rer ökade både vad gäller operativ-
systemet Windows och Mac OS X. 
Också kurserna i bildhantering och 
digitalfotografering intresserade. 
Samtidigt började alltfler personer 
komma till Arbis med egen appa-
ratur för att få individuell handled-
ning och information.

Matlagning
De populäraste kurserna var fort-
farande kurserna i asiatisk matlag-
ning. Årets trendiga nyheter var 
populära kurser och demonstra-
tioner om GI-mat. Kurserna var för 
det mesta fullbokade och få kurser 
ställdes in.

Musik
Intresset för och utbudet av kur-
ser i musik fortsatte att växa. Ar-

bis ordnade under 2011 kurser i 
allt från pop-, rock- och folkmusik 
till klassisk musik. Att körsång var 
aktuellt visade det växande intres-
set för arbiskörerna Vox Femina, 
Nordsjö sångkör och gaykören 
Out’n loud. Också blåsorkestern 
växte och uppträdde på såväl Ar-
bis musikevenemang som utanför 
huset. Under hösten ordnades till-
sammans med samhällsämnena 
en Bellman-kväll, en riktig publik-
succé, där Lars Huldéns tankar 
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Språk
På Arbis kunde man studera 18 
olika språk och i närmare hälften 
av språken erbjöds undervisning 
på alla nivåer enligt den euro-
peiska referensramen för språk. 
Intresset för speciellt nybörjarkur-
ser var fortfarande stort. Efter en 
paus på några år erbjöds en po-
pulär introduktionskurs i arabiska. 
Multimedieklassen användes flitigt 
i språkundervisningen, liksom in-
lärningsportalen Fronter, som alla 
språklärare hade möjlighet att be-

kanta sig med under hösten. Fö-
reläsningar på främmande språk 
lockade fler åhörare än tidigare. In-
tresset för de inhemska språken 
fortsatte öka bland utlänningar och 
det var till och med kö till kvälls-
kurserna i nybörjarsvenska. Utbu-
det av kurser i svenska både som 
främmande språk och modersmål 
var mångsidigt med bl.a. kreativt 
skrivande, diskussionskurser och 
kurser för abiturienter. Institutet 
hade ett avtal med Oiva Akatemia 
om att svenskundervisningen för 
stadens personal ges av Arbis. 

om Bellman varvades med proff-
sigt musicerande.

Natur och miljö
Inom natur och miljö var årets 
satsning hundkurser, trädgårds-
kurser och i synnerhet de alltid 
lika populära navigationskurserna. 
Också ämnen kring miljö, energi 
och ekologisk mat intresserade.

Samhällsämnen 
Stommen i samhällsämnena på 
Arbis utgjordes av kurser i släkt-
forskning och historia. Evene-
mang och exkursioner präglade 
det övriga utbudet: Afrikadagen 
med uppföljning i en studiecirkel 
om nordafrikansk kultur och lit-
teratur och ett Get Together-party 
för arbisstuderande med utländsk 
bakgrund. Under året ordnades 
också två konst- och kulturresor till 
Stockholm och till Åbo. En grupp 
för integrationsundervisning för 
utländska mammor med barn star-
tade under året. 
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Antal lektioner inom språkundervisningen
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Öppna universitetet
Öppen universitetsundervisning 
ordnades i pedagogik, ekonomisk 
historia, juridik, informationssys-
tem och jazzsång. En studiehelhet 
i psykologi ordnades i samarbete 
med Esbo arbis. 

Evenemang
Under året ordnades flera eve-
nemang. I maj samlades stadens 
svenska förvaltningar kring work-
shopar för över 800 barn i dagis- 
och lågstadieåldern i ”Ett hus kom-
mer lastat” på institutet. I slutet av 
höstterminen ordnades den tradi-
tionella ”Julvakan” för lika många 

deltagare i alla åldrar. Både på 
våren och på hösten ordnades 
elevkonserter och lopptorg. Un-
der året arrangerades 14 utställ-
ningar i Galleriet och elevarbeten 
från hantverkskurserna ställdes ut 
i montrarna. I Galleri Stoa arrang-
erades utställningen Befriande 
kviltar i januari. En ”Antikrunda” 

Deltagare i språkkurser enligt kön
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med 100 deltagare ordnades på 
höstterminen och den årliga för-
fattarmatinén i början av decem-
ber. Temaresor för kursdeltagare 
ordnades till Åbo, Stockholm och  
St Petersburg.

Arbis östra
Arbis östra är Arbis filial i kultur-
huset Stoa i Östra centrum. I Ar-
bis östra hölls ca 10 % av Arbis 
totala kursutbud. Kurser ordnades 
i bildkonst, formgivning, hantverk, 
gymnastik, musik, språk, textilar-
bete och efter en paus på många 
år också i matlagning. Dessutom 
ordnade man i samarbete med 
biblioteket i Stoa kurser i informa-
tionsteknik. Det största enskilda 
ämnet var svenska med drygt 20 % 
av totalantalet kurser. De flesta 
kurserna inom Arbis östra var väl-
besökta, vilket talar för att det finns 
ett reellt behov att upprätthålla en 
filial i de östra stadsdelarna. Störs-
ta delen av kurserna försiggick i 
Stoa, men en del av dem ordna-
des också i Rastis allaktivitetshus 

i Nordsjö, i Botby grundskola och i 
Nordsjö simhall.

Biblioteket
Under året har biblioteket stärkt 
sin position som en vital del av un-
dervisningen på Arbis men också 
utanför huset. Biblioteket är ett 
öppet, pedagogiskt och servicein-
riktat specialbibliotek – ett viktigt 
svenskspråkigt rum – i Helsingfors. 
Under året ordnades författarsam-
tal, diskussioner och studiebesök. 
De så kallade ”torsdagskvällarna 

på Arbis bibliotek” utökades till att 
omfatta varje torsdag under termi-
nerna och har blivit en etablerad 
och populär del av det svenska 
kulturutbudet i Helsingfors. Med 
stöd från Svenska Kulturfondens 
understödsprogram ”Kultur på bib-
ban” har det funnits möjlighet att 
erbjuda mångsidiga och aktuella 
föreläsningar. Trots att besökaran-
talet generellt har minskat har nya 
personer hittat vägen till biblioteket 
och fått upp ögonen för verksam-
heten. Biblioteket har fått en ökad 
status i huset och runt om i staden. 
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Bibliotekets besökarfrekvens och utlåning under åren 2007–2011
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Marknadsföring 
och information
Under året stärkte Arbis sin när-
varo i de sociala medierna. Arbis 
facebook-sida nådde en allt större 
publik och Arbis blogg lanserades 
med inlägg av både fast anställda 
och timlärare. Marknadsföringen 
har genom de här kanalerna blivit 
mer interaktiv och särskilt bloggen 
engagerade många. Verksam-
hetsberättelsen trycktes för första 
gången upp i en större upplaga 
och gjordes visuellt mer tilltalande 
för att locka både Arbis kursdelta-
gare och andra att läsa den. Arbis 
tog initiativet till ett särtryck för in-
vandrarkurser i huvudstadsregio-
nens arbetar- och medborgarinsti-
tut i samarbete med Luckan och 
projektet Delaktig i Finland.

Hållbar utveckling
Den matcirkel som startade hösten 
2010 var fortsättningsvis populär, 
och ett samarbete med Natur och 
miljö etablerades. Arbetet med en 

omarbetning av miljöplanen inled-
des. 

Informationsteknik
Arbetet med att förse alla klassrum 
med behövlig teknik slutfördes. 
Datorer har placerats ut i publika 
utrymmen i alla våningar.

Utvärdering och 
utveckling
En kvalitets- och utvecklingshand-
bok för institutet styr utvecklingen 
av verksamheten. Handboken är 
ett verktyg för både institutets led-
ning och för hela personalen. Nu-
mera sker den stora årliga kursut-
värderingen inför sportlovet. Utgå-
ende från utvärderingen av hela 
verksamheten utsågs olika arbets-
grupper med strävan att involvera 
hela personalen.

Fastigheten 
Dagmarsgatan 3
I nära samarbete med Lokalcentra-

len utarbetades en projektplan för 
en grundläggande reparation av 
fastigheten. Fastighetens utprägla- 
de 1950-talsinteriörer var en led-
stjärna för arbetet i kombination med 
en modernisering av särskilt hant-
verksrummen. Också det teknis- 
ka har anpassats till de här beho-
ven.

Ekonomi och 
prestationer
Under år 2010 fick Helsingfors 
arbis efter anhållan 15 000 € för 
s.k. studiesedlar från Utbildnings-
styrelsen att användas under åren 
2010–2012. Sedlarna var avsedda 
för speciella grupper, och institu-
tet valde att satsa på svenskun-
dervisningen för invandrare, på 
språk- och aktiveringsundervis-
ning för afatiker och på olika seni-
orgrupper. Institutet fick också från 
Utbildningsstyrelsen ett kvalitets- 
och utvecklingsbidrag på 16 000 € 
för att utveckla samarbetet med 
högstadieskolor och med några 
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seniorhem i centrum. Bibliotekets 
torsdagsprogram rullade på med 
ett bidrag om 3 000 € från Svenska 
kulturfonden. Invandrarprojektet 

Delaktig i Finland kom i gång i maj 
och ett bidrag på 96 000 € från In-
rikesministeriet möjliggjorde en an-
ställning av en projektansvarig. En 

grupp med invandrarmammor med 
barn fick undervisning i svenska 
med parallell barnpassning med ett 
stöd om 14 950 € från stadens in-
vandrarenhet.

Ekonomi och prestationer
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Välkommen till Helsingfors arbis!
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www.hel.fi/arbis
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