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Ordkonst på svenska
Ordkonst på svenska startade år 1994 på initiativ av Åbo- och Björneborgs läns
konstkommission och ordnades av Åbolands kulturråd i Pargas och Åbo.
År 1995 ordnade i samarbete med Åbo Akademi en första ordkonstledarutbildning
som bestod av 12 studiedagar. År 2005 påbörjades verksamheten också i Nyland.
Sydkustens ordkonstskola 2014
Från att ha varit en liten pilotverksamhet med några enstaka klubbar har
verksamheten vuxit till en egen konstskola
3 heltidsanställda planerare och ca 10 timanställda lärare
Idag finns 30 grupper i 11 kommuner. Ca 550 barn deltar i verksamheten årligen.
Vi erbjuder grundläggande konstundervisning som följer en läroplan i ordkonst i
Borgå, Pargas, Helsingfors och Sibbo
Småbarnsordkonst för de yngsta som Babypoesi, Rimjam och Rimlek
Fantasiläger ordnas varje sommar på olika orter
Stora projekt och pedagogiska satsningar
Berättarutställningen Nattpäron från Riksutställningar i Sverige togs hit år 2007.
Utställningen hade över 2500 besökare av bl.a. och skolklasser, ordkonstgrupper,
eftisgrupper, m.m.

Fantasiutställningen Ordboet
Ordboet, var en språkstimulerande turnerande fantasiutställning, som stödde pedagogernas
arbete i skolorna. Den var en medskapande lär- och upplevelsemiljö som lockade både
elever och lärare till nytänkande. Ordboet var ämnesöverskridande och engagerade lärare
och inspirerade elever att berätta, skriva och skapa. Här finns plats för kaos, kunskap, fara
och harmoni. Ordboet besöktes av närmare 14.000 personer
Lilla ordboet
Lilla ordboet är ett språkstimulerande pedagogiskt material i kappsäcksformat som är
uppbyggt kring två olika spännande berättelser. Lilla ordboet finns fem exemplar och
turnerar i skolor på hela verksamhetsområdet. I klassen tar man sig etappvis framåt i
berättelsen och lever sig in i äventyret genom att utföra olika ordkonstuppdrag. Till hjälp
finns olika kreativa övningar och fantasifull rekvisita.
Ordkonstfilm producerades i samband med Finland 100 år 2017
Fantasilådan = ordkonstens ABC
Fantasilådan är det senaste i raden av pedagogiska material som ordkonstskolan produceras.
Fantasilådan innehåller uppgifter i
ordkonst i tre olika naturinspirerade teman: “I skogen”, “Under havsytan” och “Djurparken”
och kan beställas till en klass. Lektionslängden är 45 min och leds av en ordkonstledare.

Kompetensutveckling och utbildning
Ordkonstskolan ordnar kurser, fortbildning och utbildning i ordkonstmetoder för olika
målgrupper
Deltar som experter i fortbildning ordnade av andra (HY+, CLL vid ÅA, m.fl.)
Utvecklat en egen certifieringsmodell för ordkonstledare. Hittills 25 certifierade
ordkonstledare.
Samarbetar kring skrivarkurser för vuxna
Nationellt nätverks- och utvecklingsarbete
Medlem i Föreningen för ordkonstundervisning i Finland (Suomen sanataideopetuksen seura)
Utvecklar ordkonsten nationellt och bevakar de svenska frågorna
Samarbetar med aktörer i Österbotten för att utveckla ordkonsten där
Ordkonst på export
Nordiskt samarbete kring muntligt berättande; Storyslams och berättarnätverk på svenska
Samarbete och erfarenhetsutbyte kring ordkonst för barn och unga med Sörmlands län och
Region Gävleborg sedan 2012. Ordnat bl.a. studiebesök och konferenser tillsammans.
Ordkonstskolan deltog på barnkulturfestival i Århus i Danmark i maj 2017
Sydkustens ordkonstskola bjöds in till en litteraturkonferens i Uppsala 18-19.10.2018 för att
berätta om hur vi jobbar med litteratur och ordkonst i Finland.

