
LÄRARBREV JANUARI 2022   
  
Medborgarinstitutets lärarinfo on 12.1 kl. 17.15–18.15   
Välkommen på Kyrkslätts medborgarinstituts lärarmöte där vi går igenom krisplanen, 
kommunikation i krissituationer, coronaläget och distansundervisning samt tidtabellen för 

planeringen av nästa läsår. Anslut dig till mötet genom att klicka här   

  
Skattekort  
Om du under hösten har arbetat vid instituten eller någon annanstans för Kyrkslätts kommun 
behöver du inte skicka skattekortet för år 2022.  Om du är en ny lärare eller om du själv har begärt 
ändringar i den ursprungliga skattesatsen, skicka ditt nya skattekort till 
palkka-tiimi@kirkkonummi.fi.  
   
  
Tidtabellen för kursplaneringen för läsåret 2022–2023 och ekonomi – kursförslag senast 18.2.2022 
på Hellewi – lämna förslagen i de färdigt kopierade kurserna.  
Vi inleder planeringen av nästa läsår i god tid. Förbered dig på att föreslå kurser för läsåret 2022–23 
redan i januari–februari. Du kan lämna kursförslag på Hellewi från och med mitten av januari. De 
ämnesansvariga informerar närmare. Medborgarinstitutets ekonomi år 2022 är stram.  Tyvärr kan vi 
inte öka antalet undervisningstimmar, och för att en kurs ska hållas kommer minimiantalet 
fortfarande att vara 7 anmälda. Vi hoppas att vi åter lyckas skapa intressanta och aktuella kurser för 
kommuninvånarna också för det kommande läsåret.   
  
Distansundervisning  
Kom ihåg att skapa, skicka och inleda egna distanslektioner i eventuella undantagsförhållanden och 
också i normal distansundervisning. Tillgängliga program för distansundervisning: Teams och 
ZOOM. Du kan också läsa vår guide om trygg distans- och närundervisning:  
https://www.kyrkslatt.fi/library/files/5f4cb679c91058de010001bd/Handbok_f_r_s_ker_distans-
_och_n_rundervisning_20_-_21.pdf 
Det finns utbildningar via projektet EVERET – Eväät erinomaiseen verkko-opetukseen, våren och 
hösten 2022. Kom modigt med.  
  
Veckoslutskurser  
1) Nycklar som behövs  
Ta i god tid kontakt (gärna redan veckan innan kursen börjar) om de nycklar som behövs för 
veckoslutskurser: annika.mickos@kirkkonummi.fi / 050-4137432  
  
2) Informering och handledning  
Om du håller veckoslutskurs, 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. Skriv en lapp (A4) där det tydligt framgår var kursen är, när dörren öppnas 
och vart man kan ringa om man är försenad. Sätt lappen på dörren.  
  
  
Personalförmån år 2022  
En gratis kurs på Medborgarinstitutet i Kyrkslätt värt högst 200 euro. När du anmäler dig till kursen 
ska anställningen vid Kyrkslätts kommuns medborgarinstitut vara i kraft. Förmånen är personlig och 
kan inte överföras till någon annan.  
Observera följande anvisningar om denna förmån: Anmäl dig till önskad kurs, betala inte 
kursavgiften i samband med anmälan, och anmäl dig dessutom till personalförmånskursen 
(kursnummer 992022) i god tid innan kursen börjar för att få gottgörelse av kursavgiften. I annat fall 
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faktureras kursavgiften i sin helhet. Du kan anmäla dig bara en gång per kalenderår till 
personalförmånskursen. Terminens kurser hittar du lättast på 
adressen https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/index.php?&l=sv  
Du hittar personalförmånskursen med hjälp av sökfunktionen med nummer 992022 eller via denna 
länk https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/search.php?l=sv&search=992022  
 
Projektplanen för det gemensamma campuset har godkänts i Kyrkslätts kommunstyrelse 
20.12.2021, och kommunfullmäktige beslutar sist om projektet i januari 2022. Med starkt samarbete 
framåt.  
  
God början på året till alla!  
  
Kimmo Kontturi, planeringslärare  
Annika Mickos, koordinator  
Satu Ylönen, rektor  
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