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GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE FÖR CLL-

KOORDINATOR 

Maria Söderbacka, som jobbat vid CLL i Åbo sedan 2002, jobbar numera vid CLL i Vasa 

men är huvudsakligen stationerad i Jakobstad. 

– Jag har bott i Åbo hela mitt vuxna liv så det är nog med vemod jag flyttat från staden, men 

samtidigt är det verkligen roligt för hela familjen att bo närmare släkt och vänner, säger 

Söderbacka. 

 

Många bollar i luften 

Flera på CLL har många bollar och projekt i luften eller jobbar på distans. ”Jag sitter fysiskt 

på tre stolar och att balansera mellan dem är inte alltid det enklaste”, konstaterar Maria med 

ett leende. Det innebär en del utmaningar, men framförallt förmånen att arbeta 

i flera arbetsgemenskaper. Kvarnen i Vasa, och Campus Allegro är verkligen fina 

campusområden där aktörer från många olika vetenskaper och arenor möts. Tillsammans med 

barnträdgårdslärarutbildningen är CLL inkopplad i Allegro school of Entrepreneurship, 

vilket bygger på samarbete mellan Yrkeshögsskolan Novia och Centria. I och med flytten av 

barnträdgårdslärarutbildningen är det lite öppet hur de långsiktiga planerna kan förverkligas. 
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Småstadslivet har sina fördelar 

Till Maria Söderbackas arbetsbild hör fortfarande lärarfortbildning, där inriktningen långt 

varit på IKT i undervisningen, programmering samt digitaliseringen av studentexamen. Från 

och med augusti fungerar Söderbacka även som koordinator för Jakobstadsregionens 

gymnasienämnd. 

– Pedersöre kommun är värdkommun de två första åren och således har jag arbetsrum även på 

kommungården i Bennäs och får inblick i arbetet på bildningskansliet. Jag, som inte är 

bortskämd med parkeringsplats i Åbo blev till min förvåning till och med erbjuden 

elstolpplats! I akademikvarteren i Åbo var jag van att cirkulera runt i kvarteren en god stund 

för att söka parkeringsplats ifall jag kom lite senare en morgon. Småstadslivet har sina 

fördelar kunde jag tacksamt konstatera, skrattar hon. 

Jakobstadsregionens gymnasienämnd 

Jakobstadsregionens gymnasienämnd är en nybildad nämnd och samarbetsorgan för 

Jakobstads gymnasium, Kronoby gymnasium, Topeliusgymnasiet i Nykarleby, Pedersöre 

gymnasium samt Pietarsaaren lukio. Genom nämnden vill man utveckla samarbetet mellan 

gymnasierna och lyfta upp gymnasieutbildningarna i nejden genom den politiska 

förankringen. Yrkesutbildningen i nejden är framstående med bland annat Yrkesskolan 

Optima som legat i bräschen i landet flera år som bästa yrkesutbildning och nu behövs också 

en satsning på gymnasieutbildningen. Den finlandssvenska lärmiljön ViRum är nu högaktuell 

för gymnasierna och bildandet av Andelslaget ViRum där kommunerna är upprätthållare. 

Genom ViRum ska gymnasierna erbjudas en gemensam kursbricka och speciellt attraktivt blir 

det kursutbud som små gymnasier inte själva har möjlighet att erbjuda. Projektet har 

finansierats av Svenska Kulturfonden men tanken är att andelslaget skall bli självbärande i 

framtiden. Maria Söderbacka ser sitt arbete som mycket intressant och lärorikt också ur ett 

koordinatorperspektiv: – Det är spännande att få vara med där det sker och själv lära och 

utvecklas! 

 


