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HÖSTBREV 2021 TILL NÄTVERKET FYREN 

 
God fortsättning på läsåret! 

 
Höstterminen har igen inletts i coronapandemins grepp. Lyckligtvis ser läget ut att 
lätta och förhoppningsvis kan vi framöver träffas också fysiskt. Måndagen den 27 
september kl. 14.30–16.00 ordnar vi en diskussion under fria former om 
coronapandemins konsekvenser för skolvardagen tillsammans med bland andra 
utbildningsanordnare, rektorer och lärare. Teman för diskussionen är bland annat hur 
konsekvenserna för välbefinnandet och lärandet märks i skolarbetet och vilka goda 
modeller som utvecklats under coronatiden. Du torde ha fått en kalenderinbjudan till 
diskussionstillfället.   
 
 
Framöver under hösten 2021 ordnar vi tre (3) webbinarier med innehåll i anknytning 
till verksamhetskultur och välbefinnande. Teman för webbinarierna är en systemiskt 
intelligent organisation, arbetets attraktion och en välmående lärare. Du hittar 
tidtabeller och material från webbinarierna i Fyrens elektroniska plattform Howspace:  
https://majakka-kehittamiskouluverkosto1.in.howspace.com 

 

Du kommer att få en kalenderkallelse till varje webbinarium med länk till mötesrum i 
Teams. Förhoppningsvis är du intresserad av att delta. Webbinarierna genomförs i 
huvudsak på finska men man kan som vanligt delta i diskussionen på svenska.  

https://majakka-kehittamiskouluverkosto1.in.howspace.com/
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Ett svenskspråkigt Fyren-webbinarium ordnades 7.9.2021 med aktuell information 
bland annat i anknytning till välbefinnande i skolgemenskapen samt diskussion om det 
gemensamma arbetet i nätverket Fyren. Du hittar presentationerna under 
webbinariet i Howspace. Tillsammans med våra svenskspråkiga Fyren-koordinatorer 
Robert Backman och Marika Lostedt planerar vi för ännu ett svenskspråkigt 
webbinarium och återkommer med information så snart som möjligt. Vi hoppas också 
att du aktivt deltar i diskussionen i Howspace om teman i anknytning till 
skolutveckling.  
 
 
Nu har vi nio Fyren-koordinatorer: Inkeri Lahti (Salo) och Heli Kivelä (Raisio) i 
Sydvästra Finland, Harri Kauppinen och Tuula Herranen (Uleåborg) i Norra 
Finland, Riina Sutinen (Jyväskylä) i Mellersta Finland, Robert Backman (Korsholm) 
i Österbotten och Riina Plosila (Esbo), och Marika Lostedt (Esbo) i Södra Finland 
och Katri Kurronen (Imatra) i Östra Finland.  
 
 
Utgångspunkten för verksamheten inom Fyren ska utgå från det regionala behovet 
av utvecklingen av den grundläggande utbildningen. Nätverket erbjuder 
pedagogiska diskussioner, delande av kunskaper och utbyte av erfarenheter och att 
få del av idéer och tankar i andra kommuner om utvecklingen av undervisningen. 
Fyren är ett skapat rum med tid och plats vikt för utvecklingen. 
 
 
Skolor som är intresserade av att delta i utvecklingsnätverket Fyren kan  
fortsättningsvis anmäla sig via denna länk:  
https://link.webropolsurveys.com/S/B972D84A9D1BBD26 
 

 
 
Med vänlig hälsning 
  
  
Pia Kola-Torvinen                                              Maj-Len Engelholm 
pia.kola-torvinen@oph.fi                                 maj-len.engelholm@oph.fi  
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