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FLER KURSER GENOM ÖKAT SAMARBETE I NORR 

 

Utbudet av öppna universitetskurser på svenska i norra Österbotten ökar under läsåret 2013-

2014 tack vare att Jakobstads arbis, Mellersta Österbottens sommaruniversitet och Vasa 

sommaruniversitets filial i Jakobstad har initierat ett samarbete i samråd med Centret för 

livslångt lärande vid Åbo Akademi. Fördelarna med samarbetet är många, både för 

arrangörerna och för potentiella kursdeltagare. 

– På det här sättet utökas kursutbudet i regionen. Flera personer delar på det administrativa 

arbetet, vilket möjliggör att ett större antal kurser kan ordnas, säger Marie Granbacka, 

regional koordinator för fria bildningen i Norra svenska Österbotten. 

Nytt samarbete tar form 

Samarbetet tog form i samband med att Sanna Heinoja, planerare vid Mellersta Österbottens 

sommaruniversitet, och utbildningsplanerare Tina Selänniemi från Centret för livslångt 

lärande diskuterade vilka kurser Öppna universitetet kunde erbjuda vid Mellersta Österbottens 

sommaruniversitet under det kommande läsåret. Heinoja föreslog att man skulle förena 

krafterna för att få igång svenskspråkiga studier också i Karleby. Så småningom hölls ett möte 

med de tilltänkta parterna och man beslöt att ordna studier i ämnena arbetsplatspsykologi och 

ungdomsvetenskap och marknadsföra dem tillsammans. Sanna Heinoja är nöjd med utgången 

av beslutet. 

–  Öppna universitetet vid Åbo Akademi får nya studerande från Karlebynejden medan 

sommaruniversiteteten delar på kostnaderna från två studiehelheter och tillsammans kan få 

fler studerande på kurserna. Den gemensamma marknadsföringen och administrationen är 

också till nytta för alla parter, säger Heinoja. 

Arbetsplatspsykologi och ungdomsvetenskap 

I oktober inleds grundstudier i arbetsplatspsykologi med kursen ”Organisationspsykologi” i 

Karleby. I ämnet ungdomsvetenskap startar man med kursen ”Ungdomars psykiska hälsa” i 

Jakobstad, och sedan alternerar kursorten mellan Karleby och Jakobstad. Tanken är att 

http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/
http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/32013-2/


kursdeltagare som vill avlägga grundstudierna ska kunna delta på alla kurser i en helhet 

genom att pendla mellan kursorterna. 

– Avstånden mellan Karleby och Jakobstad är inte oöverkomliga, speciellt inte eftersom 

undervisningen är koncentrerad till veckoslut eller några kvällar i veckan, säger Sven 

Söderholm, utbildningskoordinator vid Vasa sommaruniversitet. 

Fortsatt samarbete 

De olika parterna är positiva till ett fortsatt samarbete och hoppas att det ökade kursutbudet 

lockar många studieintresserade i norra Österbotten. 

– Vi har ännu inte sett om samarbetet givit frukt, men vi hoppas på att det ska gynna regionen 

och att samarbetet kan få en fortsättning, säger Marie Granbacka. 

Johansson, Maria 

Bekanta dig med de aktuella kurserna som ingår i samarbetet: 

http://www.vaasankesayliopisto.fi/filialen-i-jakobstad/ 

http://www.kpkesayliopisto.fi/index_files/Page4247.htm 

På bilden: Sven Söderholm och Sanna Heinoja 
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