
Mars 22 lärarbrev  

 
Coronaepidemin och instituten 
 
Kyrkslätts institut har återgått till närundervisningen efter undantagstillståndet i början av året. Tack 
ni alla som har anpassat sig till den varierande situationen. Vi har klarat oss väldigt bra och fortsätter 
att undervisa hälsosäkert: vi är på jobbet bara utan symptom och med begränsade gruppstorlekar, vi 
tar hand om god handhygien och ventilation, håller säkerhetsavstånd och använder mask. Vi följer 
Undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer gällande coronaepidemin 
https://okm.fi/documents/1410845/65547850/UKM+THL+rekommendation+-
+andra+stadiet+och+h%C3%B6gskolorna+1.3.2022.pdf/70877465-f9d8-df79-9a2c-
146e77fefd92/UKM+THL+rekommendation+-
+andra+stadiet+och+h%C3%B6gskolorna+1.3.2022.pdf?t=1646141665397 
 
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. 
 
Anmälan börjar redan den 1 juni  
Berätta vänligen för dina studeranden om att anmälan börjar redan den 1 juni. Nämn också numret 
på din kurs för det tryckta studieprogrammet utkommer först i juli. 
 
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.  
 
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 2022 är 46 c/km Den uppdaterade blanketten finns på nätsidorna 
https://www.kirkkonummi.fi/opettajalle Använd endast den uppdaterade blanketten.  
 
Undervisningsutrymmena läsåret 22–23 – på resa mot ett gemensamt campus  
Nästa år följer instituten principen att hålla undervisningen så långt som möjligt i samma lokaler och 
samma tider som i år. Kommunen har nämligen några problem med sina utrymmen speciellt inom 
idrottstjänster innan det gemensamma campuset blir färdigt. Vi gör förändringar gällande 
undervisningslokaler och lokalansökan bara i det fallet att utrymmet inte mer är tillgängligt eller det 
behövs ett nytt utrymme för en ny kurs eller kursens nuvarande lokal inte är lämplig för aktiviteten. 
Projektplanen för det gemensamma campuset startar under 2022. Vi informerar mer om projektet 
under resan. 
 
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.  
 
Information och skyltning av veckoslutskurser  

https://okm.fi/documents/1410845/65547850/UKM+THL+rekommendation+-+andra+stadiet+och+h%C3%B6gskolorna+1.3.2022.pdf/70877465-f9d8-df79-9a2c-146e77fefd92/UKM+THL+rekommendation+-+andra+stadiet+och+h%C3%B6gskolorna+1.3.2022.pdf?t=1646141665397
https://okm.fi/documents/1410845/65547850/UKM+THL+rekommendation+-+andra+stadiet+och+h%C3%B6gskolorna+1.3.2022.pdf/70877465-f9d8-df79-9a2c-146e77fefd92/UKM+THL+rekommendation+-+andra+stadiet+och+h%C3%B6gskolorna+1.3.2022.pdf?t=1646141665397
https://okm.fi/documents/1410845/65547850/UKM+THL+rekommendation+-+andra+stadiet+och+h%C3%B6gskolorna+1.3.2022.pdf/70877465-f9d8-df79-9a2c-146e77fefd92/UKM+THL+rekommendation+-+andra+stadiet+och+h%C3%B6gskolorna+1.3.2022.pdf?t=1646141665397
https://okm.fi/documents/1410845/65547850/UKM+THL+rekommendation+-+andra+stadiet+och+h%C3%B6gskolorna+1.3.2022.pdf/70877465-f9d8-df79-9a2c-146e77fefd92/UKM+THL+rekommendation+-+andra+stadiet+och+h%C3%B6gskolorna+1.3.2022.pdf?t=1646141665397
https://kirkkonummi.opistopalvelut.fi/#!/login
https://www.kirkkonummi.fi/opettajalle


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 eventuella 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! 

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


