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UTVECKLINGSNÄTVERKET FYREN FÖRNYAS 2021 

Målet för verksamheten i Fyren är att tillsammans utveckla skolornas 
verksamhetskultur och pedagogik. Fyren innebär ett aktivt utvecklingsarbete i 
syfte att främja en jämlik grundläggande utbildning. Avsikten är att nätverket 
Fyren ska fungera som en samarbetsstruktur som möjliggör ett gemensamt 
lärande och spridning av nya idéer. För att nå dessa mål i kombination med de 
rådande exceptionella förhållandena öppnar vi upp för nya vindar att blåsa i 
verksamheten i utvecklingsnätverket Fyren. 
 
 
Vad består och vad förnyas? 
 
1. Samarbetsnätverket 

I egenskap av Fyren-skola får ni tillfälle att lyfta fram utvecklings-
verksamheten i den egna skolan och samtidigt dra nytta av andra Fyren-
skolors utvecklingsverksamhet. Vilka är er skolas styrkor? Om vad skulle ni 
önska mera information? Fråga Fyren-skolorna! 

 
2. Ett nytt forum för samarbete 

Under våren 2021 tar vi i Fyren i bruk en elektronisk plattform. I plattformen 
får ni information om kommande evenemang och aktuella ärenden och ni 
kan delta i diskussionen i våra tillfällen för eftermiddagskaffe och utveckla er 
skola tillsammans med de andra skolorna i nätverket. 

 
3. Nytt rektorsnätverk 

I anslutning till Fyren grundas ett nätverk för rektorer. Man kan delta i 
verksamheten i rektorsnätverket på Fyrens elektroniska plattform. Därtill 
grundas under våren ett nätverk för ledarskapsforskare inom den 
grundläggande utbildningen. Rektorsnätverket och nätverket för 
ledarskapsforskare får stöd av varandra och får möjlighet till aktiv 
kommunikation.  
 

4. Evenemang på nätet 
I Fyren kan ni delta i webbinarier i anslutning till olika teman eller diskutera 
utvecklingsverksamhet i realtid under tillfällen för eftermiddagskaffe på 
nätet.  
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Fyren-skolornas aktiva roll inspirerar andra att också medverka och dela idéer 
för utvecklingsverksamhet.  
  
Låter det intressant? Vi skickar det här meddelandet till alla Fyren-skolor och 
hoppas att ni besvarar vår blankett om att fortsättningsvis vill medverka som 
Fyren-skola i nätverket. Vi hoppas att också få med nya skolor i nätverket. 
Samtidigt ber vi att få kontaktuppgifter till rektor och en annan kontaktperson 
(lärare) i er Fyren-skola så att vi kan skicka länken till den elektroniska 
plattformen. Vi hoppas att ni senast 29.3.2021 via adressen 
https://link.webropolsurveys.com/S/45CA1919D54E171F anmäler er skola att 
också framöver vara en av Fyren-skolorna i nätverket  

 
För Fyren-skolorna genomför vi ett publiceringstillfälle av den elektroniska 
plattformen torsdagen den 8 april 2021 kl. 15.00-15.45. Under evenemanget 
berättar vi mer om plattformen och dess olika funktioner.  

   
Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla nätverken och den 
elektroniska plattformen i samarbete med Fyren-koordinatorerna Inkeri Lahti 
(Salo) och Heli Kivelä (Raisio) i Sydvästra Finland, Harri Kauppinen och Tuula 
Herranen (Uleåborg) i Norra Finland, Minna Kuutti (Jyväskylä) i Mellersta Finland, 
Robert Backaman (Korsholm) i Österbotten och Riina Plosila (Esbo), Katja Elo 
(Tusby) och Marika Lostedt (Esbo) i Södra Finland.  

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