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HÖSTBREV 2020 TILL NÄTVERKET FYREN  

 
Gott nytt läsår till alla skolor och koordinatorer i nätverket Fyren!  
 
Den här hösten ville vi på Utbildningsstyrelsen höra hur det går i skolorna, 
daghemmen och läroanstalterna och i ordnandet av undervisningen då vi fortfarande 
lever i en exceptionell situation. Syftet var att vi skulle få en bättre uppfattning om 
undantagssituationen och dess inverkan på det praktiska arbetet inom pedagogiken 
och lärandet, så att vi för vår del kan erbjuda så bra stöd som möjligt i arbetet i en 
utmanande vardag. Vi har därför ringt upp och fört informella diskussioner med bland 
annat utbildningsanordnare, bildningsdirektörer, rektorer och lärare. Vi drar nytta av 
den respons vi fått bland annat i planeringen av utvecklingsarbetet i nätverk.  
  
 
I utvecklingsarbetet i nätverket Fyren denna höst riktar vi blickarna mot 
målsättningarna i programmet Utbildning för alla. Vi ordnar tre webbinarier i 
anknytning till teman inom utvecklingsprogrammet. Webbinarierna inleds alltid 
klockan 14.30 och är ungefär 1,15 h långa. Inläggen under webbinarierna genomförs i 
huvudsak på finska, men man kan delta i diskussionen på svenska. 
 
Datum  Tema  
torsdag 8.10.                             Perusopetuksen arvioinnin uudistaminen 
  (Förnyandet av bedömningen) 
onsdag 18.11.                    Koulunkäynnin ja oppimisen tuen linjaukset 
  (Riktlinjerna för stödet för lärande och skolgång) 
torsdag 10.12.                           Tasa-arvoinen perusopetus 
  (En jämlik grundläggande utbildning) 
  
Närmare information om webbinarierna får ni av Fyren-koordinatorerna. 
Detaljprogram skickas inför respektive webbinarium. Ett webbinarium på svenska är 
under planering. 
 
 
I höst har vi sju (7) Fyren-koordinatorer: I Sydvästra Finland Inkeri Lahti (Salo) och Heli 
Kivelä (Raisio), i Norra Finland Harri Kauppinen och Tuula Herranen (Uleåborg), i 
Mellersta Finland Minna Kuutti (Jyväskylä) och i Södra Finland Riina Plosila (Esbo) och 
Katja Elo (Tusby). Vi behöver en person från Östra Finland och en som representerar 
den svenskspråkiga grundläggande utbildningen med i koordinatorgruppen för att 

https://minedu.fi/sv/programmet-for-utveckling-av-kvaliteten-och-jamlikheten-inom-den-grundlaggande-utbildningen
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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! 
 
 
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 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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