
Lärarbrev december 2022 

 
 
 
 

Instituten bjuder dig på julglögg i cafeets kabinett på bibliotekshuset Fyyri på fredag den 
16 december kl. 16–16.45 + julkonsert i Mörne-salen efter glöggen kl. 17. Hjärtligt 
välkomna! 
 

Nästa vinter kan det förekomma elavbrott under undervisningen. Vänligen läs nedan vad du ska 

göra.  

Om det blir elavbrott, gör så här:   
 

• Håll dig lugn, nödbelysning aktiveras – ofta grön utrymningsbelysning 
• Använd inte tändstickor/tändare, ljus (brandfara), hämta och tänd en ficklampa – t.ex. 
från lärarrummet eller klassrummet, eller använd ficklampan i mobiltelefonen.   
• Ring inga onödiga samtal för linjerna kan överbelastas.   
• Meddela rektorn 040 831 2742 (medborgarinstitutet, bildkonstskolan) och biträdande 
rektorn 040 834 8648 (musikinstitutet) om elavbrottet.   
• Om situationen inte är farlig, följ med situationen.    
• Om elavbrottet blir långvarigt, avbryt undervisningen och sänd 
eleverna/studerandena tryggt hemåt.   
• Om du fastnar i hissen, tryck på alarmknappen i hissen och vänta lugnt. Hissens 
servicepersonal kommer rätt fort och hjälper dig komma ut ur hissen.   
• Koppla bort elen från sådana apparater som kan skadas eller orsaka brandfara då elen 
återvänder, t.ex. kaffekokaren.   

 
 
Kom och lär dig nytt! Kom och planera din egen studiepoängskurs! 

Våren 2023 ordnas en gratis fortbildning för lärare vid Hiiden Opisto och Medborgarinstitutet i 

Kyrkslätt. Under den bygger du bit för bit en egen kompetensbaserad kurs för programmet hösten 

2023. Ytterligare information och anmälan: 

https://www.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/course.php?l=sv&p=1&t=11447 

Utbildningarna i projektet EVERET tillgängliga ända till slutet av år 2022  
Projektet Eväät erinomaiseen etäopetukseen upphör i slutet av år 2022. Du kan ännu beställa alla 

utbildningsinspelningarna från åren 2021–2022 via följande länk och se dem, om du inte ännu har 

satt dig in i dem: https://www.omnia.fi/hankkeet/evaat-erinomaiseen-etaopetukseen-everet. Det 

lönar sig att bekanta sig med dem nu, för inspelningarna är inte längre tillgängliga efter detta år. 

 
Tack för det gångna året och en fridfull jul önskar 
 
Kimmo Kontturi, planeringslärare  
Satu Ylönen, rektor 

Annika Mickos, koordinator  
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