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Bästa lokalavdelning, 
	 
20 Matskolor	i Svenskfinland i sommar 
	 
Sommaren 2023 ordnas 20 matskolor på svenska för hundratals barn i Nyland, 
Åboland, Österbotten och på Åland. Matskolor ordnas under sommarlovet, från 
juni till augusti för barn i ålder 8–12 år. Finlands svenska 4H:s matskolor 
arrangeras i Borgå, Ingå, Jomala (Åland), Kimitoön, Korsholm, Kristinestad, 
Kronoby, Lovisa, Malax, Närpes, Nykarleby, Pargas, Pedersöre, Raseborg, Sibbo, 
Terjärv och Vörå. Information om tidpunkterna för när de olika	matskolorna 
ordnas hittas på	https://matskolan.fi/anmalan.	 
 
Matskolorna är dagsläger för 8–12 åriga barn och hålls under sommarlovet. 
Genom att pröva på lär sig barnen matlagning, hållbara matvanor och vikten av 
motion & rörelse. Vid gårdsbesöket bekantar sig barnen konkret med matens 
väg från jord till jord.  
 
Hjälp av lokalavdelningar för att hitta besöksgård 
 
SLC stöder	matskolornas verksamhet för att ge så många barn som möjligt en 
chans att besöka en lantgård för att bekanta sig med matens ursprung och 
matens väg från jord till bord. SLC hoppas att även lokalavdelningarna kan 
hjälpa de lokala matskolearrangörerna, d.v.s. 4H-föreningarna, att hitta en 
lämplig besöksgård på ert område. 
	 
I praktiken kan det gå till så att den lokala matskolans ansvariga handledare 
kontaktar er i lokalavdelningen. Lokalavdelningen, som känner de lokala 
producenterna, tar första kontakten med en lämplig gård som kunde ta emot 
gruppen. Lokalavdelningen förmedlar vidare gårdens kontaktuppgifter till 4H-
arrangören. På Åland där Ålands Producentförbund ÅPF inte har 
lokalavdelningar kan Matskolan vända sig till ÅPF. Gården och 
matskolearrangören kan sedan närmare direkt komma överens om detaljerna 
kring besöket. En del	matskolor	tar i vissa fall även själva direkt kontakt med 
gårdar för att ordna med gårdsbesök. Ni kan även diskutera om en lämplig 
besöksgård med producentförbundet. 
	 
Ersättning till SLC-medlemsgårdar som tar emot	matskolor 
 
SLC-medlemsgårdar som tar emot en matskolegrupp har möjlighet att av SLC 
få en engångsersättning på 250 € för insatsen. Ersättningen utbetalas mot 
faktura så att gården som tagit emot Matskolan fakturerar SLC i efterhand. För 



momspliktiga gårdar är fakturans summa 310 € inklusive moms och för icke-
momspliktiga är den fakturerade summan 250 €. SLC:s faktureringsuppgifter 
finns på https://slc.fi/faktura. Har ni frågor gällande faktureringen, vänligen 
kontakta SLC:s förbundsekonom Gunilla Johansson (gunilla.johansson@slc.fi, 
tfn	040 940 1311). SLC informerar även om ersättningsmöjligheten till SLC-
medlemsgårdar via 4h och 4h-föreningarna.	 
 
Tilläggsinformation 
	 
Mera information om Matskolan och SLC:s samarbete ger kommunikationschef 
Mia Wikström 
mia.wikstrom@slc.fi, 050	355 3213 
 
 


