
 
  
 
 
 

INSTITUTENS LÄRARBREV JANUARI 2023 
Var så god, här har du institutens gemensamma lärarbrev. Brevet skickas ut månatligen, vi hoppas 
att du läser det omsorgsfullt. I början av brevet finns information som berör alla institut, därefter 
information som berör medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet. 
 

GEMENSAM INFORMATION    

Skattekort 

Om du under hösten har arbetat vid instituten eller någon annanstans för Kyrkslätts kommun 
behöver du inte skicka skattekortet för år 2023. 
Om du är en ny lärare eller om du själv har begärt ändringar i den ursprungliga skattesatsen, skicka 
ditt nya skattekort till palkka-tiimi@kirkkonummi.fi. 
 
Distansundervisningslänkarna - ändring i skickande av distansundervisningslänkarna  
I fortsättningen lägger du in länkarna till dina vår- och sommarkurser direkt i Hellewi under din egen 
kurs, tack. När du öppnar kursen finns på höger sida en ruta ”anteckningar, syns inte i webben”. 
Klistra in länken där och spara. Länkarna behöver alltså inte skickas separat till planeringsläraren, 
utan förvaltningen plockar dem i Hellewi och skickar dem till dem som frågar efter dem. Om det 
uppstår problem kan du ta kontakt med din planeringslärare. 
Vi rekommenderar att distanslänkarna skickas till deltagarna först närmare tidpunkten för kursen, 

senast några dagar innan kursen/terminen inleds. Det är bra att kontrollera antalet anmälda i 

Hellewi ännu samma dag som kursen börjar, för det är ofta många som anmäler sig i sista stund. 

Trevliga distansundervisningsstunder! 

 
Personalförmån år 2023 

Gratis kurser i Kyrkslätts medborgarinstitut för upp till 200 euro under det här kalenderåret. 

Observera följande anvisningar av medborgarinstitutet om denna förmån:  

1. Anmäl dig till de kurser i medborgarinstitutet som du vill delta i. Du kan anmäla dig till flera kurser. 

Betala inte kursavgiften i samband med anmälan eftersom betalningen inte kan returneras.  

2. Anmäl dig också till personalförmånkursen (kursnummer 992023) i samband med den övriga 

anmälan för att kunna utnyttja personalförmånen. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet. 

Om kursavgifterna överskrider 200 euro, fakturerar vi den överstigande delen.  

3. Du behöver anmäla dig bara en gång per kalenderår till personalförmånskursen. Du hittar 

personalförmånskursen med hjälp av sökfunktionen med nummer 992023 eller via denna 

länk https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/search.php?l=sv&search=992022 

 Du kan bekanta dig med kursutbudet här https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/index.php?&l=sv 

  
Biträdande rektorns frågestund i Teams torsdagar kl. 12–12.30 
Biträdande rektor Titta dejourerar i Teams torsdagar kl. 12-12.30 under hela vårterminen. Då har du 
möjlighet att diskutera och ställa frågor om saker som berör instituten. Länken till Teams: 
 
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

Kokoustunnus: 351 762 102 336 

Tunnuskoodi: 2nYJVf 

mailto:palkka-tiimi@kirkkonummi.fi
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/search.php?l=fi&search=992023
https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/index.php?&l=sv
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MDI4ZGZhNzItNDU3Mi00ODEzLWI0ODYtODU5ZWM2MWJhM2Mx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226d061a28-d427-44ff-8ce0-0e1b76dd90ab%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d3adc915-cd56-4bd8-a3f8-bc991323239f%2522%257d&data=05%7C01%7C%7Caae312068bf2464a254b08daf3a91658%7C6d061a28d42744ff8ce00e1b76dd90ab%7C0%7C0%7C638090204794216871%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ckjk8qXsP84ePpqJ74gq4OES8jvXACQqcw7n%2BsrxZUo%3D&reserved=0


 
  
 
 
 

INSTITUTENS LÄRARBREV JANUARI 2023 
 
Institutens evenemangskalender för våren 2023 finns i elektroniskt format på institutens 
webbplats, exempelvis http://www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet.  
 

MEDBORGARINSTITUTET  
Kom och planera din egen studiepoängskurs för hösten 2023!  

Vi framskrider steg för steg och du har möjlighet att forma din egen kurs till en kompetensbaserat 

beskriven studiepoängskurs. Om du ännu inte är bekant med kompetensbaserade kurser, kolla in 

denna video: https://www.youtube.com/watch?v=aSDo4SeWLPg&t=8s. Undervisningspersonalen 

vid Hiiden Opisto och Kyrkslätts medborgarinstitut kan delta i kursen. Den ordnas som en del av det 

av Utbildningsstyrelsen finansierade VAPAAKoski-projektet och är avgiftsfri för deltagarna. 

Efter kursen 

• kan du uppgöra en kompetensbaserad kursbeskrivning 

• kan du uppgöra bedömningskriterier för din egen kurs 

• kan du välja lämpliga bedömningsmetoder för din egen kurs 

Institutet ersätter timlärarnas resekostnader enligt kostnaderna för kollektivtrafik till den första 

träffen i Lojo fr 20.1 kl. 13-16. För deltagandet betalas ingen separat ersättning. 

 

Tidtabell och ekonomi för kursplaneringen för läsåret 2023–2024 

Gör kursförslag eller ändringar i de färdigt kopierade kurserna senast fredag 17.2.  
Vi inleder planeringen av nästa läsår i god tid. Förbered dig på att föreslå kurser för läsåret 2023–24 
redan i januari–februari. Du kan lämna kursförslag på Hellewi från och med mitten av januari. De 
ämnesansvariga informerar närmare om saken. Tyvärr kan vi inte öka antalet undervisningstimmar, 
och för att en kurs ska hållas kommer minimiantalet fortfarande att vara 7 anmälda.  
Vi hoppas att vi åter lyckas skapa intressanta och aktuella kurser för kommuninvånarna också för det 
kommande läsåret. 
 
 

BILDKONSTSKOLAN 
Bildkonstskolans vårtermin inleds 9.1.2023. Elever i kön tas till lediga platser från början av 

terminen. 

 
MUSIKINSTITUTET  
Kolla din elevförteckning i Hellewi, ta kontakt med biträdande rektorn under januari om 
förteckningen inte stämmer enligt dig. Uppdatera Exceltabellen över hyrda instrument senast 27.1.  
 

 
Med önskan om en givande vårtermin och ett gott år 2023! 
Titta Kalaja, biträdande rektor. 
Kimmo Kontturi, planeringslärare  
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