
Lärarbrev augusti 2021 

  
Höstterminen startar med lärarmöte on 25.8 

Höstterminens arbete börjar med ett gemensamt lärarmöte. Delta i mötet genom denna 
länk: Anslut dig till mötet genom att klicka på detta Mötet hålls på distans. Vi skickar 
dessutom länken som möteskallelse närmare mötet. 
 

Enligt aktuella uppgifter torde höstterminens undervisning enligt kursplanerna kunna 
inledas som närundervisning, distansundervisning och hybridundervisning. 
Studieguiden har publicerats på nätet https://urly.fi/27Eb och utdelningen av 
pappersversionen till hushållen sker i slutet av juli.  
 
Undervisningslokaler läsåret 21 - 22  
Jokirinteen oppimiskeskus blev färdig i början av året. En stor del av den undervisning som 
medborgarinstitutet hittills hållit i Kirkkoharjun koulu övergår till Jokirinteen oppimiskeskus. 
Lokalerna är nya och ståtliga. Vi kommer eventuellt i augusti att ordna studiebesök hos det 
nya skolcentret i små ämnesspecifika grupper. Varje lärare informeras om sin egen 
undervisningslokal innan höstens undervisning börjar. I Kirkkoharjun koulu är endast några 
få klassrum i gymnasieflygeln tillgängliga, i övriga delar gör man inneluftsundersökningar. I 
övriga undervisningslokaler inga nämnvärda ändringar.  
 

Lärarguiden på adressen https://www.kyrkslatt.fi/till-lararen - viktig info, kom ihåg att ta 
del av den. 
 
*************************************** 
 
Att skicka e-postmeddelanden från Hellewi fungerar inte bra i Appen  
Du skickar e-post bäst från Hellewi antingen genom att använda den s.k. kompletta 
versionen på nätet  https://kirkkonummi.opistopalvelut.fi/#!/login eller genom att kopiera 
gruppens e-postadresser till din egen e-post och skicka dem därifrån. Om du använder 
applikationen för att skicka e-postmeddelanden, kom ihåg att skriva egna korta texter utan 
formatering.  
   
Dagbok  
Vänligen använd den digitala dagboken på Hellewi. Var i kontakt med kansliet, om du 
behöver hjälp med att använda den.  
  
Reseersättningarna och kilometerersättningen år 2021 är 44c/km  
I regel ersätts de som bor på HRT-området för resorna enligt kollektivtrafikmedel oavsett 
det faktiska fortskaffningsmedlet. Resesedlarna skickas under augusti. 
Med separat tillstånd (t.ex. att transportera stora läromedel) som man på förhand kommit 
överens om med rektorn kan man få kilometerersättning, och då ska resorna faktureras 
inom 2 månader. Blanketten uppdaterad på nätet www.kyrkslatt.fi/till-lararen. Vänligen 
använd den nya blanketten.  
  

Informering om kurser  
Tack för att du har skickat kursspecifik info och distansundervisningslänkar till dina elever. Vi 
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har fått positiv respons av kursdeltagarna på lärarnas kommunikation. Det är frivilligt att 
skicka kursspecifika meddelanden. Du kan alltså fortfarande skicka kursdeltagarna e-post 
två dagar innan kursen börjar och påminna om kursstarten, kursplatsen eller eventuella 
andra saker i anslutning till kursen.  
  
Informering och handledning om veckoslutskurser   
Om du håller veckoslutskurs kan du skicka alla kursdeltagarna ett e-postmeddelande två 
dagar innan kursen börjar. Bekräfta tidpunkten och uppge det telefonnummer dit man kan 
ringa om man blir försenad på kursdagen.  
 
Ny ämnesansvarig för samhälleliga ämnen och språk 
Kimmo Kontturi har börjat 1.6 som ny planeringslärare för samhälleliga ämnen och 
vikarierar för planeringsläraren för språken till slutet av mars -22 under vårdledigheten. Du 
når Kimmo på numret 0504143434 eller kimmo.kontturi@kirkkonummi.fi. Välkommen med, 
Kimmo! 
 
En riktigt god augustimånad och start på läsåret! 
 
Önskar rektor Satu Ylönen, biträdande rektor Titta Kalaja, koordinator Annika Mickos och 
alla planeringslärare. 
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