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SOMMARBREV TILL NÄTVERKET FYREN 2020 

 
Stort tack till er i Fyren-skolorna och till koordinatorerna för verksamheten och 
utvecklingsarbetet i nätverket detta läsår! På grund av corona-pandemin har ni 
alla haft en synnerligen utmanande vårtermin. Förändringarna har varit många 
den senaste tiden och vi har levt i osäkra tider. Men det blir i alla fall sommar för 
alla. Här kan du läsa Utbildningsstyrelsens sommarhälsning.  
 
Här en kort sammanfattning över vad som hände i nätverket under läsåret:  
 
Under hösten 2019 var fokusområdena inom nätverket att konkretisera målen 
och insatserna för Framtiden för den jämlika grundskolan, stödet för 
implementeringen av grunderna för läroplanen samt egna regionala teman. I 
början av september ordnades igen ett nationellt svenskspråkig Fyren-
seminarium. Under hösten ordnades regionala samlingar då bland annat språklig 
medvetenhet, skolledarskap, ensamhet och ledning av välbefinnande och 
lärande i team behandlades. Sammanlagt deltog cirka 270 lärare, rektorer och 
sakkunniga i Fyren-dagar. I november ordnades ett webbinarium för skolornas 
ledningsgrupper om att leda välbefinnande och lärande. 
 

 
 
På grund av corona-pandemin var vi tyvärr tvungna att inhibera de planerade 
nationella Fyren-dagarna på våren (16 – 17.4.2020). Under vårens 

https://www.oph.fi/sv/blogg/utbildningsstyrelsen-onskar-en-skon-sommar
https://www.oph.fi/sv/framtiden-den-jamlika-grundskolan
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undantagsförhållanden har Fyren-koordinatorerna trots allt hållit tät kontakt på 
distans varje vecka. På så sätt har vi på vardera håll fått information om nationella 
riktlinjer respektive den lokala situationen inom utbildningssektorn.    

PLANERNA FÖR HÖSTEN 2020 

De flesta Fyren-koordinatorerna fortsätter i uppgiften i höst. I augusti kommer vi 
att göra upp noggrannare planer för läsåret 2020 – 2021 som vi kommer att 
informera er om. Våra blickar riktas nu mot målen inom programmet Utbildning 
för alla. Håll utkik efter informationen! 
 
Utgångspunkten för verksamheten inom Fyren utgår från regionala behov 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 
 
 
Vi önskar er alla en varm och avkopplande sommar! 

 
Vi fortsätter i höst! 

 
 

Med vänliga hälsning, 
 

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