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Teman för personalfortbildning 2020-2023
• Stärka ledarskapskompetensen och utvecklingen av den lärande gemenskapen

• Främja jämlikhet och likabehandling

• Främja delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten inom den lärande gemenskapen 

• Stärka stödet för lärande och de individuella lärstigarna

• Stärka bedömningskompetensen och kvalitetsledningen 

• Stärka den språkliga och kulturella kompetensen

• Öka jämlikheten som berör digitaliseringen

• Stärka en hållbar livsstil (omfattar även hållbar utveckling)

• Stärka det kontinuerliga lärandet samt identifieringen och erkännandet av kunnande

• Sexual- och jämställdhetsfostran
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Statsunderstöd för personalfortbildning 2020

• Utbildningsstyrelsen fick 497 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 44 110 
137 euro. Statsunderstödet beviljades till 183 projekt, sammanlagt 12 000 000 
euro.

• Utbildningsstyrelsen fick 34 svenskspråkiga ansökningar och statsunderstöd
beviljades till 18 svenskspråkiga projekt, sammanlagt 1 088 628 euro.

• Separat statsunderstöd för personalfortbildning inom fria bildningen (1 milj. 
euro)
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Projekt Tema

CLL Hållbart ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola Stärka ledarskapskompetensen 

CLL Kommunens digitala ekosystem Öka jämlikheten som berör digitaliseringen

CLL LÄROPUSSEL 2.0 med fokus på lärområden Stärka bedömningskompetensen och kvalitetsledningen

CLL Rekryteringsutbildning för blivande rektorer Stärka ledarskapskompetensen 

CLL Skapa mer plats Sexual- och jämställdhetsfostran

CLL Specialläraruppdraget i gymnasiet Stärka stödet för lärande och de individuella lärstigarna

CLL Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil Stärka en hållbar livsstil

CLL Stjärnklart 2.0 Främja delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten 

CLL Välbefinnande som ledord Främja delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten 

HY+ Språkskapande Stärka den språkliga och kulturella kompetensen

HY+ Rödpennans tid är förbi - utarbetning av bedömningen i 

grundskolan 

Stärka bedömningskompetensen och kvalitetsledningen

Kyrkslätts kommun KOHUR Främja delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten 

Larsmo kommun Att bemöta alla elever och alla behov i skolans vardag Främja delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten 

Närpes stad Personalutbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Stärka den språkliga och kulturella kompetensen

YA Kontinuerligt lärande via kompetensmärken Stärka det kontinuerliga lärandet samt identifieringen och 

erkännandet av kunnande
YA Mod att förnya Stärka bedömningskompetensen och kvalitetsledningen

Sydkustens 

landskapsförbund 

Ordkonstledarutbildning Stärka den språkliga och kulturella kompetensen

Understödsföreningen 

för musikinstitutet 

Arkipelag rf.

ESBM - Elever med särskilda behov i musikundervisningen Stärka stödet för lärande och de individuella lärstigarna



Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar

➢ Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare 
av statsunderstöd

➢ https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-
internationalisering/utvecklingsfinansiering
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Aktuellt 

• Digitalt ansökningssystem för statsunderstöd (behandling av ansökningar, beslut, 
utbetalning, mellan- och slutredovisning)

• Mellanredovisningen skickas in senast 30.6.2021 och slutredovisningen senast
30.6.2022. Länken till redovisningarna skickas till projektets kontaktperson (no-
reply@valtionavustukset.oph.fi)

• Ändringsansökningar kan inte behandlas i det digitala statsunderstödssystemet.

• Länken till ansökningsblanketten eller beslutet får på grund av 
informationssäkerheten inte spridas i webbmiljöer.

• För projekt som beviljades finansiering 2020 sker utbetalningen i en rat, 
fortfarande mellanredovisning.

• I samband med slutredovisningen kommer man att samla in uppgifter om
deltagarna.

05/06/2020 Utbildningsstyrelsen 6



Information om statsunderstöd för personalfortbildning

• Blankett för att samla in deltagaruppgifter

• Material 

Statsunderstödet för personalutbildning på UBS webbplats

https://www.oph.fi/sv/utveckling/personalutbildning
-inom-undervisningsvasendet-och-smabarnspedagogiken
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Biblioteket för öppna
lärresurser

• En nationell tjänst för öppna lärresurser som riktar sig
till alla utbildningsnivåer och strävar efter att svara på
behoven som hänför sig till kontinuerligt lärande. 
Målet är att främja användningen av öppna
lärresurser. Målet är även att göra det lättare att hitta
materialet och använda det på nytt. 

• Lärresurser är ett brett begrepp som även omfattar
material som kan användas inom lärarfortbildningen.

• Undervisnings- och kulturministeriet och
Utbildningsstyrelsens gemensamma projekt som
koordineras och genomförs av CSC.

• https://aoe.fi
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Produkterna av projekten kan föras in i AOE-tjänsten

• Produkter och material som utvecklas inom projekt som genomförs med 
statsunderstöd ska vara öppna och det ska vara lättare att få tillgång till och hitta
dem. Resultatet och produkterna kan inte enbart gynna den som genomfört
projektet. 

• Allt material publiceras med en Creative Commons-licens (CC-BY CC-BY-SA 
rekommenderas). Det går även att använda andra CC-licenser
https://wiki.eduuni.fi/display/CscOppimateriaalivaranto/Oppimateriaalien+meta
tietomalli#Oppimateriaalienmetatietomalli-Lisenssit

• Projektet svarar för att det är möjligt att använda en CC-licens med beaktande av 
upphovsrätterna som berör materialet.

https://wiki.eduuni.fi/display/CscOppimateriaalivaranto/Oppimateriaalien+metatietomalli#Oppimateriaalienmetatietomalli-Lisenssit


Information om projektet
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Diskussion inför hösten

• Specialarrangemang på grund av coronapandemin

• Stöd och handledning för projekten, webbinarier enligt tema
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