
 

Välkommen att bli medlem i nätverket för 

studiehandledare i gymnasiet! 

 

Vill du veta mer om aktuella teman inom studiehandledning i gymnasiet? Är du 

intresserad av att knyta kontakter med andra studiehandledare? 

Bli medlem i nätverket för studiehandledare! Nätverket är riksomfattande och 

avsett för alla studiehandledare i gymnasiet. Nätverket har även som mål att stödja 

verksamheten hos existerande regionala nätverk. 

 

LUKE-NÄTVERKET: STÖDNÄTVERK FÖR STUDIEHANDLEDNINGEN 

Utvecklingsnätverket för gymnasier (LUKE) förnyar gymnasieutbildningen. Nätverket 

är ett nationellt och regionalt samarbetsnätverk för alla gymnasier. LUKE-

verksamheten stödjer reformen av gymnasieutbildningen och samarbetet mellan 

gymnasierna.  

Nätverkets verksamhet utvidgas till studiehandledning med målet att grunda ett 

nationellt nätverk för studiehandledare. Programmet för utveckling av 

studiehandledningen avslutas vid årets slut och målet är att nätverket för 

studiehandledare ska utgöra en fortsättning på utvecklingsarbetet.   

MÅL 

Liksom för LUKE är även målet för nätverket för studiehandledare att främja 

reformen av gymnasieutbildningen, förverkliga målen i lagstiftningen för 

gymnasieutbildning och verkställa läroplanerna som togs i bruk 2021. 

Studiehandledarna erbjuds stöd för förändringen av verksamhetskulturen och 

utvecklingen av pedagogiken och lärmiljöerna. Dessutom sprids praxis och 

verksamhetsmodeller för kvalitetsfrämjande arbete, studiehandledning, samarbete 

med högskolor och arbetslivet samt internationalisering.  



VERKSAMHET 

Studiehandledarna som är medlemmar i nätverket utvecklar sin verksamhet i 

enlighet med grunderna för läroplanen samt lokala verksamhetsförutsättningar och 

behov. Med stöd av nätverket håller sig studiehandledaren à jour med aktuella 

teman och förändring och knyter kontakter med andra studiehandledare. Via LUKE-

nätverket är det även möjligt att distribuera och ta del av olika material, utveckla sin 

kompetens och delta i evenemang.   

ANMÄL DIG  

Anmäl dig på följande Webropol-adress 

https://link.webropolsurveys.com/S/168D16C2A5B7BF2D eller per e-post till 

kati.taipale@oph.fi. När du anmäler dig, ber vi dig uppge dina önskemål i anslutning 

till nätverkets verksamhet. Dela gärna informationen om nätverket! 

Ytterligare information på Utbildningsstyrelsen ger: 

Undervisningsrådet Kati Taipale 

kati.taipale@oph.fi, 029 533 1214 

 

Undervisningsrådet Leo Pahkin 

leo.pahkin@oph.fi, 029 533 1163 

 

Specialsakkunnig Maria Lammi 

maria.lammi@oph.fi, 029 533 1479 

 

Undervisningsrådet Pamela Granskog  

(Svenskspråkig utbildning) 

pamela.granskog@oph.fi, 029 533 1688 
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