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Kurs i kreativt 
skrivande 

 
Är du kvinna och vill utveckla 
ditt skönlitterära skrivande? 
På kursen Skrivande kvinnor 
får du utforska ditt skrivande 
och din känsla för språk och litteratur genom eget arbete 
och skrivträffar i grupp samt genom individuell handledning 
på distans. Läs mera >> 

 
Effektivare arbete med 
Lean 

 
Effektivitet och god kvalitet i 
verksamheten kan uppnås med 

hjälp av Lean. CLL erbjuder i höst en grundutbildning i Lean 
inom social- och hälsovård. Läs mera >> 

 

 

Målmedvetna studier på 
nätet 

 
Att studera upp till kandidatnivå 
via nätet, kan det verkligen vara 
möjligt? Javisst, om man väljer 
Öppna universitetets nätkurser. En som gör detta är Cay 
Irjala, som ska avlägga kandidatexamen i folkloristik genom 
studier på nätet. Läs mera >> 

Nytt utskick av CLLsius! 
 
Välkommen till ett nytt utskick av 
CLLsius, nyhetsbrevet som hjälper 
dig att hålla koll på varmt och kallt 
inom vuxenutbildning och livslångt 
lärande. 
 
Nu hittar du all information från CLL 
samlad på vår nya webbsida 
www.cll.fi. Här finns information om 
vårt breda utbud av fortbildning inom 
olika ämnesområden och om kurser 
vid Öppna universitetet och Öppna 
yrkeshögskolan. Om du vill veta mer 
om läsårets kursutbud inom 
pedagogik och lärarfortbildning 
rekommenderar vi vår nya 
kursbroschyr. 
 
Vår verksamhet täcker hela 
Svenskfinland och vi strävar efter att 
våra kurser och vår fortbildning ska 
motsvara de krav som dagens 
samhälle ställer, samtidigt som vi vill 
ge dig ny kunskap, inspiration och 
motivation till ditt arbete. 
 
Maria Johansson, redaktör 

http://www.cll.fi/
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Framtidens arbetsgivare 
möjliggör passion 

 
Mera lek på jobbet. Det kan vara 
framtidens melodi enligt Niko Herlin, 
futurist vid Finpro. 
- Arbetsgivaren är i bästa fall någon 
som möjliggör passion. Det skall vara 

roligt att arbeta och det är viktigt att ha en arbetsmiljö där 
man kan göra annat än bara arbeta. Det tjänar alla på.  Läs 
mera >> 

 

 
Följ oss på Facebook: Öppna universitetet | Lärarfortbildningen vid CLL 

 

 
 

Tidskriften Skärgård 

 
Prenumerera på Tidskriften Skärgård 
- en present som räcker hela året! 
Fyra innehållsrika temanummer för 
endast 40 euro. Beställ via nätet 
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