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Hej och trevlig inledning på undervisningen!  
  
Säkerheten i undervisningen  
Du kan påminna kursdeltagarna i början av lektionerna att  

• vi kommer till lektionen/kursen bara fullt friska och symtomfria   
• man får använda munskydd eller visir   
• vi tvättar händerna och använder handdesinfektionsmedel  
• vi håller tillräckligt avstånd till varandra  
•      vi undviker all onödig närkontakt till andra  

Tack för att du följer våra anvisningar.  
  
Obligatorisk dataskyddsutbildning för de som använder kommunens e-postadress  
Om du håller distansundervisning via Teams med din kirkkonummi.fi-adress förutsätter Kyrkslätts 
kommun att     du utför Navisecs dataskyddsutbildning senast 30.9.2022. Notera att utbildningen ska 
utföras i Kyrkslätts kommuns nät. Du kan komma och göra det till kansliet, biblioteket eller 
kommunhuset.  Ytterligare information: https://luotsi.navisec.fi/kirkkonummi/index.php  
  
Ändring av resekostnadsersättningar  
Fr.o.m. 1.8.2022 betalas medborgarinstitutets timlärare (gäller inte musikinstitutets eller 
bildkonstskolans timlärare) ersättningar enligt UKTA för resekostnader från timlärarens bostad eller 
verksamhetsställe till institutets arbetsställe dock till den del då resan i en riktning överskrider 20 
kilometer. På samma grunder ersätts resan tillbaka. Resorna som överskrider självriskandelen 
ersätts enligt det förmånligaste fortskaffningsmedlet. Om användningen av egen bil ska avtalas med 
rektorn, och det ska finnas en motivering, t.ex. stora undervisningsredskap eller dylikt.   
  
Kursinformation  
Sänd gärna kursdeltagarna ett e-postmeddelande en vecka innan kursen börjar. Du kan påminna om 
att kursen börjar, bekräfta kursplatsen och informera närmare om kursen. Om du behöver råd 
beträffande det tekniska utförandet, kontakta Kimmo Kontturi 050 414 3434. En automatisk 
påminnelse med minimiuppgifter om att kursen börjar skickas till studerandena via Hellewi 8 dagar 
innan kursen börjar.  
  
Informering och handledning gällande veckoslutskurser  
Om du håller en veckoslutskurs, skulle det vara bra att skicka alla kursdeltagarna ett e-
postmeddelande ett par dagar innan kursen börjar. Bekräfta tidpunkten och uppge det 
telefonnummer dit studeranden kan ringa om hen 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. Vid behov får du skrivredskap på medborgarinstitutets kansli.   
  
Marknadsföring av kurserna  
Tack för att du aktivt marknadsför kurserna. Genom samarbete med marknadsföringen kan vi nå allt 
flera kursdeltagare och hjälpa dem att hitta en lämplig kurs.  
  
Kursförmån  
Varje timlärare har möjlighet att utnyttja en kursförmån på 100 euro läsåret 22–23. Då du anmält dig 
till kursen som du vill använda din förmån till, meddela det skilt omedelbart efter anmälningen till 
vårt kansli, så drar vi av högst 100 euro av kursavgiften - GÄLLER INTE KURSENS 
MATERIALAVGIFTER.  
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Snabbanvisningar: För timlärare 1 avgiftsfri kurs, värde max. 100 €: anmälan till kursen i Hellewi + e-
post till Annika annika.mickos@kirkkonummi.fi.  
  
Ha en trevlig början på hösten och givande undervisningsstunder!  
 

Kimmo Kontturi, planeringslärare  
Annika Mickos, koordinator  
Satu Ylönen, rektor  
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