
JANUARI LÄRARBREV – sex viktiga ärenden, tack för att du läser dem  
   
Skattekortet   
Om du under hösten har arbetat vid instituten eller någon annanstans för Kyrkslätts kommun  
behöver du inte skicka skattekortet för år 2021. Om du är en ny lärare eller om du själv har bett om 
ändringar i skattekortet efter att det skickats ut, skall du skicka ditt nya skattekort till palkka-
tiimi@kirkkonummi.fi.  
   
Tidtabell för planering av läsåret 2021 - 2022 och institutets ekonomi   
Vi påbörjar planeringen av nästa läsår i god tid. Förbered dig på att ge förslagen på läsårets 21-22 
kurser redan i januari-februari. Kursförslagen kan läggas in i Hellewi fr.o.m. mitten av 
januari. De ämnesansvariga ger närmare information om detta. Medborgarinstitutets ekonomi 

2021 är stramare än året innan. På grund av de strikta ramarna kan vi inte öka på antalet 
undervisningstimmar och vi är även tvungna att noggrannare se över kursernas kostnader. Vi är trots 
det övertygade om att vi tillsammans kan skapa intressanta och aktuella kurser även för det 
kommande läsåret.   

   
Distansundervisning   
Du kommer väl ihåg att skapa, skicka och starta dina egna distansundervisningar under eventuella 
undantagssituationer. Till ditt förfogande finns följande program: Teams och ZOOM. Om du behöver 
tilläggsutbildning i användandet så meddela detta snarast till din ämnesansvariga. Vi ordnar med 
gemensam utbildning enligt behov, på samma sätt som under hösten.   

   
Veckoslutskurser    
1) Nycklar   
Ta i god tid (gärna redan en vecka innan kursen) kontakt gällande nycklar till det utrymme du 
använder under veckoslutskursen: annika.mickos@kirkkonummi.fi / 050-4137432    
2) Information och skyltning    
Ifall du ska hålla en veckoslutskurs, skicka e-post åt alla kursdeltagare ett 

par dagar före kursen. Bekräfta tidpunkt, plats och informera om telefonnummer som ev försenade 
deltagare kan ringa 
till. Fäst en tydligt skriven lapp (A4) på ytterdörren där det anges var kursen hålls, när dörren öppnas 

och vart man vid försening kan ringa   
   
Enkät (du hinner ännu svara om du inte redan har svarat före jul)   
Din undervisning under ett ev undantagstillstånd våren -21. https://forms.gle/RZaTZSnphibn7Zrz8   

   
Kursförmån    
Varje timlärare har rätt att under läsåret 20-21 delta gratis i en av medborgarinstitutets kurser till ett 
värde av max. 50 euro (om priset är högre, faktureras den överstigande delen). När du anmält dig till 
den kurs du vill gå, skall du även meddela annika.mickos@kirkkonummi.fi att du vill använda din 
lärarförmån så att vi kan göra korrigeringen i kurspriset.  

   
Vi önskar dig riktigt god början på det nya året   
Annika Mickos, koordinator   
Satu Ylönen, rektor  
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