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SOMMARBREV 2019 TILL NÄTVERKET FYREN  

 
Tack till alla skolor och koordinatorer i nätverket Fyren för 
utvecklingsverksamheten detta läsår! Här en kort sammanfattning för att friska 
upp minnet av vad som hände under läsåret. 
 
På hösten 2018 inledde nio Fyren-koordinatorer planeringen av 
utvecklingsverksamheten. Då frågade vi också alla Fyren-skolor om deras intresse 
att fortsätta i verksamheten. En del fortsatte och samtidigt anslöt sig många nya 
skolor till nätverket. Under hösten hölls regionala samlingar som koordinatorerna 
arrangerade. Under samlingarna behandlades spetsprojekten inom programmet 
Den nya grundskolan (slutrapport på finska). Också Fyren-skolornas styrkor och 
utvecklingsområden lyftes fram. 
 
På våren 2019 ordnades fyra Fyren-dagar. Som påminnelse orterna och temana för 
dagarna i bilden nedan. Dagarna samlade ungefär 300 lärare, rektorer och 
sakkunniga. Tack till alla för aktivt deltagande! 
 
 

 
 

 

https://minedu.fi/documents/1410845/4583171/Uusi+peruskoulu+-karkihanke+2016-2018+loppuraportti/111c39fb-b2e9-b270-6778-fc0faa009661/Uusi+peruskoulu+-karkihanke+2016-2018+loppuraportti.pdf


    
    
   
    
 

 
 
 
 
OPETUSHALLITUS 
Hakaniemenranta 6, PL 380 
00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

UTBILDNINGSSTYRELSEN 
Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 
telefon 0295 331 000 
oph.fi 

     

 

PLANERNA INFÖR LÄSÅRET 2019 - 2020 

Under nästa läsår kommer vi att samarbeta med nätverket Oppiva. Tyngdpunkten 
för utvecklingsverksamheten konkretisering av Målen och insatserna för den 
jämlika grundskolan, fortsatt implementering av läroplanen samt egna regionala 
teman. Vi tänker också ordna en dag för ledningsgrupperna inom bildningen som 
webbseminarium. Preliminära datum för ett nationellt Fyren-seminarium våren 
2020 är 16 – 17.4. I årsklockan nedan datum och orter att anteckna i kalendern. 

 

Skolor som är intresserade av att delta i utvecklingsnätverket Fyren kan  
fortsättningsvis anmäla sig via denna länk:  
https://link.webropolsurveys.com/S/B972D84A9D1BBD26 

 
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.  
 
Vi fortsätter i höst! 

 
 

Med vänliga hälsning, 
 

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

https://oppivaverkosto.fi/
https://beta.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/grundlaggande-utbildning/framtiden-den-jamlika-grundskolan
https://beta.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/grundlaggande-utbildning/framtiden-den-jamlika-grundskolan
https://link.webropolsurveys.com/S/B972D84A9D1BBD26
mailto:pia.kola-torvinen@oph.fi
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