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Agerande vid sjukdomsfall och avtalande om ersättande gång  
Om du blir sjuk ska du genast anmäla det genom att ringa kansliets jourtelefon 050 4137 
432. Skicka ett sms om du inte får tag på någon. Därefter sänder timläraren via Hellewi 
studerandena och den egna ämnesansvariga sms om den inhiberade lektionen. Timläraren 
kan också be om hjälp med sändandet på kansliet under vardagar. Med anledning av 
terminens första inhiberade timme som beror på att läraren insjuknat ordnas ingen vikarie 
eller ersättande undervisningsgång. 

Om det är fråga om kursens andra frånvaro under terminen eller kortkursen, avtala först 
med den ämnesansvariga om en ersättande gång, eftersom hen vet om det ännu finns 
ledigt utrymme för gången. Den ansvariga läraren för ämnesområdet meddelar kansliet om 
den nya tidpunkten för kursen och kansliet meddelar kursdeltagarna om saken. Timläraren 
kan inte flytta undervisningsgånger på egen hand i Hellewi, för systemet fordrar ändring av 
antalet gånger, och timläraren har inte de användarrättigheter som krävs för det. Om det är 
något gällande ersättningen av timmar som är oklart för kunderna, fråga mera på kansliet 
eller av den ämnesansvariga. 

Inga gratis provgånger 
Medborgarinstitutet i Kyrkslätt erbjuder inte möjlighet till någon gratis provgång utan 
anmälan krävs alltid för att kunna delta i undervisningen. Fyll i den elektroniska dagboken i 
Hellewi för att bekräfta deltagarnas identitet. 

Höstlov  
Medborgarinstitutet har höstlov vecka 42 (17–21.10). Medborgarinstitutets 
veckoslutskurser pågår dock som vanligt. 

Veckoslutskurser 
1) Nycklar  
Var i kontakt med annika.mickos@kirkkonummi.fi / 050 413 7432 i god tid (gärna en vecka 
före kursens start) om de nycklar som du behöver för din kurs.  
2) Information och skyltning av veckoslutskurser 

Ifall du ska hålla en veckoslutskurs, skicka e-post till alla kursdeltagare ett par dagar före 

kursen. Bekräfta tidpunkt och informera om telefonnummer som eventuella försenade 

deltagare kan ringa till. Fäst en tydligt skriven lapp (A4) på ytterdörren där det anges var 

kursen hålls, när dörren öppnas och vart man vid försening kan ringa.  

 
Trevligt och avslappande höstlov!  
 
Med vänliga hälsningar,  
Kimmo Kontturi, planerande lärare  
Satu Ylönen, rektor 

Annika Mickos, koordinator  
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