
Mars lärarbrev 

 

Undantagsförhållandet fortsätter 1.3. - 31.3.2021 

Vuxenundervisningen sker liksom hittills på distans under hela mars i alla de ämnen där det 

är möjligt. Om en kurs inte kan hållas på distans så skjuts den på till senare, gör ett uppehåll 

eller inhiberas helt. Du kan ta kontakt med planeringsläraren för ditt ämnesområde för att 

avtala om möjliga andra arrangemang i undervisningen. 

 

Meddelandefunktionen i Hellewi fungerar inte så bra i appen. 

För att skicka ett meddelande med länkar direkt från Hellewi skall du använda Hellewis 

fullskaleversion över nätet  https://kirkkonummi.opistopalvelut.fi/#!/login eller så kan du 

kopiera gruppdeltagarnas e-postadresser och använda ditt eget e-postprogram för att skicka 

meddelandet. Om du använder appen för att skicka e-post, så skicka bara korta 

oformaterade texter. 

 

Kilometerersättningen år 2021 är 44c/km 

Den uppdaterade blanketten finns på nätsidorna www.kirkkonummi.fi/opettajalle. Använd 

endast den uppdaterade blanketten. 

 

Dagboken 

Visst har du fyllt i kursens/kursernas digitala dagbok?  Var vänlig och håll Hellewi-

dagböckerna ajour. Om du behöver hjälp kan du kontakta kansliet. 

 

Undervisningsutrymmena läsåret 21 - 22 

Jokirinteen oppimiskeskus färdigställdes i början av detta år. En stor del av 

medborgarinstitutets undervisning som hittills hållits i Kirkkonummen koulukeskus, flyttas 

till Jokirinteen oppimiskeskus. Skolan har nya och fina utrymmen. I maj-juni och möjligtvis 

även i augusti kommer vi att ordna besök i små ämnesvisa grupper till det nya skolcentret. 

Varje lärare informeras om det egna undervisningsutrymmet före kursstarten på hösten. 

Kirkkoharjun koulu står inte mera i sin helhet till vårt förfogande nästa läsår. Gällande andra 

undervisningsutrymmen sker det inte några nämnvärda förändringar. 

 

Information om kurserna 

Tack för att du har skickat e-post åt kursdeltagarna om kursen samt länkarna till 

distansundervisningen. Vi har fått mycket positiv respons angående detta från våra 

kursdeltagare. Det är frivilligt att skicka information men du får gärna påminna om när och 

var kursen börjar och informera eventuellt närmare om kursen.  

https://kirkkonummi.opistopalvelut.fi/#!/login
http://www.kirkkonummi.fi/opettajalle


 

Information och skyltning av veckoslutskurser  

Ifall du ska hålla en veckoslutskurs, kan du gärna skicka e-post åt alla kursdeltagare ett par 

dagar före kursen. Bekräfta tidpunkt och informera om telefonnummer som ev. försenade 

deltagare kan ringa till. 

Nu när vi går mot sol och vår så önskar vi er ork för hela våren – tillsammans klarar vi oss 

bättre! 

 

 


