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Lärarbrevet är ett månatligt informationspaket om aktuella ärenden 

 

Höstterminsstart och lärarmöte  
Höstterminens arbete börjar med ett gemensamt lärarmöte on 24.8 kl. 18–19.30. Anslut dig 
till mötet genom att klicka här. Mötet hålls på distans.  
  
Undervisningen under höstterminen inleds enligt kursplanerna som närundervisning, 
distansundervisning och hybridundervisning. Du kan följa med anmälningssituationen till 
dina kurser via Hellewi. Kontakta annika.mickos@kirkkonummi.fi om du inte har 
användarkoder till Hellewi. OBS. Om du håller distansundervisning via Teams med din 
kirkkonummi.fi-adress förutsätter Kyrkslätts kommun att du utför Navisecs 
dataskyddsutbildning senast 30.9.2022. Ytterligare information: 
https://luotsi.navisec.fi/kirkkonummi/index.php 
 
Beslut om inledning av kurserna fattas i regel 15 dagar innan kursen börjar. De som anmält 
sig får en automatisk påminnelse 8 dagar före kursstarten. Betalningslänken skickas också 
automatiskt, men studeranden får kursfakturan i pappersform om betalningslänken inte 
används inom 14 dagar. 
  
Undervisningslokaler och nycklar läsåret 22–23  
Om du arbetar i Jokirinteen oppimiskeskus, be dörrkoden av din planerande lärare. På 
vardagskvällar är kvällsvaktmästaren på plats fr.o.m. kl. 16, tfn 040 573 7396. I Jokirinteen 
koulu går man strumpfota, och studerandena hämtas från nedre entréhallen så som ifjol. 
På veckosluten finns ingen vaktmästare på plats. Om du undervisar på veckosluten, kontakta 
annika.mickos@kirkkonummi.fi, tfn 050 413 7432 om nycklarna i god tid innan kursen 
börjar, oberoende om du arbetar i Jokirinne eller annanstans. 
 
Lärarguiden på adressen https://www.kyrkslatt.fi/till-lararen - viktig info, kom ihåg att 

ta del av den.  
   
Reseersättningarna och kilometerersättningen år 2022 är 46 c/km   
I regel ersätts de som bor på HRT-området för resorna enligt kollektivtrafikmedel oavsett 
det faktiska fortskaffningsmedlet.  Läraren är berättigad till resesedlar om enkelresan 
hemifrån till undervisningsplatsen är över 6 km. Om du är berättigad till resesedlar, be dem 
av annika.mickos@kirkkonummi.fi och meddela om du avhämtar dem från kansliet eller om 
du vill få dem per post. Resesedlarna beviljas under augusti.  
 
Du kan få kilometerersättning med specialtillstånd. Detta avtalas skilt med rektorn t.ex. om 
du transporterar stora undervisningshjälpmedel. Resorna ska faktureras inom 2 månader. 
Den uppdaterade blanketten finns på nätet www.kyrkslatt.fi/till-lararen. Vänligen använd 
den nya blanketten.   
  
Informering om kurserna  
Tack för att du har skickat kursspecifik info och distansundervisningslänkar till dina elever. Vi 
har fått positiv respons av kursdeltagarna på lärarnas kommunikation. Det är frivilligt att 
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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.   

 

Trevlig början på läsåret! 
 
Kimmo Kontturi, planerande lärare 
Annika Mickos, koordinator 
Satu Ylönen, rektor 

 

 


