
FEBRUARI LÄRARBREV 

Coronaläget 
Medborgarinstitutet återgår till närundervisning stegvis fr.o.m. den 1.2 och senast den 13.2. Vänligen 
informera dina kursers deltagare (lägg också till som mottagare  opistot@kirkkonummi.fi + ämnesansvarig) 
om när kursen återgår till närundervisning). Undervisningen ska ordnas på ett hälsosäkert sätt utan att 
glömma rekommendationerna om användning av mask, handhygien, avstånd och ventilation. Koordinatorn 
Annika Mickos informerar om utgivning av FFP2 till lärare efter behov. 
 

Läsårets 22–23 planering har börjat – kursförslagens deadline är 18.2 
Kursförslag för nästa läsår: Detta läsårs kurser är kopierade i Hellewi och du hittar dina kurser genom att 
välja läsår 2022–2023. Du kan gå och göra de ändringar du önskar göra. Du kan även ge nya kursförslag. 
Förändringarna och förslagen gör du i Hellewi senast 18.2 2022. Var i kontakt med ämnesansvariga vid 
behov av teknisk hjälp. De ämnesansvariga går igenom kursförslagen och är i kontakt med timlärarna inom 
februari-mars. Du kan även vara i kontakt med ämnesansvariga och göra planeringen tillsammans. Deras 
kontaktuppgifter och institutens arbets- och semesterperioder hittar du nedan. 
 
Viktiga ändringar 

• Opiskelijoille lähtee jatkossa seuraavanlainen automaattinen viesti kurssin alkamisesta 10 päivää 
ennen kurssin alkua. Från och med nu får deltagarna ett automatiskt av Hellewi skapat meddelande 
10 dygn före kursens början:  

Hej {{ firstname }}! 

Detta är en påminnelse om början på {{ course-name }}-kursen. Kursen börjar {{ course-begins }}. 
Du kan läsa mer detaljerad information om kursen från följande länk: {{ course-link }} 
Prislista och annulleringskriterier: medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musiklekis 
Vänliga hälsningar 
Instituten i Kyrkslätt 

• Kursadministrationssystemet Hellewi håller på att ändras under våren. Bland annat kommer 
Hellewis sidor till kunder att se annorlunda ut. Du kan gärna besöka de nya sidorna på adressen  
https://uusi.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/fi/ 
 

• Anmälningar till läsårets 22–23 kurser börjar redan den 1 juni kl. 11. 
 

Kontaktuppgifter till ämnesansvariga: 
- språk och litteratur vik. fr.o.m. 1.2. Saara Kallio 040 586 2193 el. 050 577 4773 
- bildkonst Suvi Niskakangas 040 963 5720 
- hantverk Elina Räisänen 040 500 2377 
- motion och dans Jenna Rignell 040 126 9527 
- musik och teater Titta Kalaja 040 834 8648 
- matkurser Annika Mickos 050 413 7432 
- övriga läroämnen Kimmo Kontturi 050 414 3434 
E-posten är: förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi. 
 

Medborgarinstitutets och bildkonstskolans preliminära arbets- och lovdagar 

Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om tiderna på mötet 2.3 2022. 

Medborgarinstitutet 
 

Hösttermin 29.8–11.12 2022 (12 veckor motion och dans, övriga ämnen max. 11 veckor) 

Höstlov (vecka 42) 17.–21.10 2022 
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Vårtermin 16.1– 30.4 2023 (12 veckor motion och dans, övriga ämnen max. 11 veckor) 

Vinterlov (vecka 8) 20.–24.2 2023 

Påsklov 7.–10.4 2023 

Sommartermin 9.5–18.6 2023 (6 undervisningsveckor) 

 
Bildkonstskolan 
Hösttermin 17.8–20.12 2022 (16 undervisningsveckor) 
Höstlov (vecka 42) 17.–21.10 2022 
Vårtermin 9.1–22.5 2023 (17 undervisningsveckor) 
Vinterlov (vecka 8) 20.–24.2 2023 
Påsklov 7.–10.4 2023 
 

Ingen undervisning på Allhelgonadagen 5.11, självständighetsdagen 6.12, första maj 1.5, 

Kristi Himmelsfärdsdagen 28.5. Dagar före helg ordnas ingen undervisning efter kl. 16. 

 

Vårkarneval den 23 april 
Om din grupp vill bidra till vårkarnevalen på lördag den 23.4, meddela din ämnesansvarig senast den 11.3. 
Gruppens lärare får en skild ersättning för deltagande. 
 
Med önskan om en bra undervisningsperiod, 

Kimmo Kontturi, planerande lärare 
Annika Mickos, koordinator 
Satu Ylönen, rektor 

 


