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JULBREV 2020 TILL NÄTVERKET FYREN 

 
Den här hösten har skolarbetet krävt annorlunda förfaringssätt, vardagsrutiner och 
uthållighet av hela skolsamfundet. Ett förhållningssätt präglat av omsorg, hoppfull-
het och äkta närvaro och förtroende har haft stor inverkan på välbefinnandet och 
orken hos elever och personal. Tack till alla Fyren-skolor för höstens skolarbete! Låt 
oss ta vara på de bästa förfaringssätten för vardagen framöver. 
 
Under hösten ordnade vi webbinarier med teman i anknytning till programmet 
Utbildning för alla. Teman var utvecklingen av bedömningen i den grundläggande 
utbildningen samt riktlinjer för stöd för lärande och skolgång. Ytterligare ett 
webbinarium var inplanerat till 10.12.2020, men sköts upp och genomförs 12.2.2021 
kl. 13.30. Temat för webbinariet är en jämlik grundläggande utbildning. Vi hör 
presentationer (på finska) av biträdande professor vid Helsingfors universitet Venla 
Bernelius och specialsakkunnig vid Kommunförbundet Mari Sjöström. Ett mer 
detaljerat program meddelas och läggs ut på våra hemsidor inför webbinariet. 

 
Sedan hösten har vi nio (9) Fyren-koordinatorer sedan gruppen utökats med Marika 
Lostedt (Esbo) och Robert Backman (Korsholm) med ansvar för kontakten till de 
svenskspråkiga Fyren-skolorna i Södra Finland respektive Österbotten. De andra 
koordinatorerna är sedan tidigare Inkeri Lahti (Salo) och Heli Kivelä (Raisio) i Sydvästra 
Finland, Tuula Herranen och Harri Kauppinen (Uleåborg) i Norra Finland, Minna Kuutti 
(Jyväskylä) i Mellersta Finland och Riina Plosila (Esbo) och Katja Elo (Tusby) i Södra 
Finland. Vi saknar fortfarande en koordinator från Östra Finland som kunde vara med 
och diskutera och utveckla verksamheten i nätverket. I detta skede möts 
koordinatorerna varannan vecka på distans för att diskutera aktuella ärenden. Hör av 
dig till oss om du är intresserad av att vara Fyren-koordinator i Östra Finland! 
 
På grund av coronaläget har vi tillsammans med koordinatorerna mer ingående 
funderat på mål och verksamhetsformer också för nätverket Fyren. Vi återkommer 
till detta i början av nästa år och berättar hur arbete fortsätter i nätverket framöver. 

 
 
Vi önskar er alla en fridfull jul! 
  
Pia Kola-Torvinen                                              Maj-Len Engelholm 
pia.kola-torvinen@oph.fi                                 maj-len.engelholm@oph.fi  
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