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CLL och ÅA står inför
viktiga vägskäl
 

Vägskälen är knutna till den nationella
reformen av det kontinuerliga lärandet
som initierades hösten 2019, skriver vice
direktör Catharina Groop.
 

 

Läs ledaren
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktör Janne Roslöf i samtal med vice direktör Catharina Groop. Foto John Henriksson.
 

 

Janne Roslöf tillträdde som direktör för CLL
 

https://www.emaileri.fi/g/u/4434453/0/0/7253/2385/6/


Allt vanligare blir otypiska svängar på utbildnings- och karriärsstigen, konstaterar direktör Janne
Roslöf och tar sig själv som exempel: en ingenjör med magisterexamen i pedagogik, som främst
jobbat inom utbildningssektorn men fortfarande har kvar flera synsätt från tiden inom industrin.

 

– Vad gäller det livslånga lärandet som helhet finns det stora förväntningar där ute, det borde
hända många saker, säger Roslöf.
 

Läs intervjun med Janne Roslöf
 

 

Centret för livslångt lärande 
 söker nya samarbetsformer

  

Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia avslutar det nuvarande samarbetet kring Centret
för livslångt lärande, CLL. Den gemensamma CLL-organisationen upplöses vilket i
praktiken innebär att Novia träder ur organisationen. Åbo Akademis styrelse fattade
beslutet vid sitt möte 16.9.2022. Yrkeshögskolan Novia fattade motsvarande beslut i maj, i
våras. 

 
 

Läs nyheten
 

 

 

Goda betyg för CLL när Åbo Akademi fick förnyat
kvalitetscertifikat
 

 

 

 

 

 

Projektgruppen bestående av Ulrica Taylor från Korsholms kommun, Kiti Lindén från Larsmo kommun och Jenny Teir,
Evelina Lindahl och Eva Åstrand från Centret för livslångt lärande. Foto: Stefan Westergård
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Hållbar kommunikation har utvecklat
kommunikationssätten mellan hem och skola 

  

– Det har funnits behov av att föra en större diskussion om hur man kommunicerar mellan
skolan och hemmet och hur man kunde utveckla kommunikationssätten, säger
projektledare Eva Åstrand. 

 

Nu finns en poddserie, flera korta informationsfilmer, ett materialpaket för föräldramöten
och en den interaktiva filmen Moxis skoldag tillgängliga för skolor, hemmen och alla övriga
intresserade.
 

Läs mera om Hållbar kommunikation och se material
 

 

 

 

 

 

Skolresurs fick fortsatt finansiering – stärker
naturvetenskap, matematik och IT i skolan
 

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) finansierar Resurscentret för
matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan, Skolresurs, med 200 000 euro.

 

Skolresurs samlades i slutet av augusti på sin årliga planeringsträff, denna gång i Björköby i
Österbotten. Bland annat planerades fortbildningar som är på kommande under läsåret, t.ex.
inom utomhuspedagogik, programmering, samt kunskaper och förståelse i naturvetenskap.

 
 

Läs mera om donationen till Skolresurs
 

 

CLL bidrar till att förebygga korruptionsbrott
 i Zambia

 

Projektet ”Peer-to-Peer institutional support to the Anti-Corruption Commission in Zambia”
har fokus på att stärka den zambiska anti-korruptionskommissionens strukturer och
beredskap att förebygga, utreda och lagföra korruptionsbrott samt förbättra samarbetet

https://www.emaileri.fi/g/u/4434457/0/0/7253/2385/6/
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mellan samhälleliga aktörer.
 

Expertstöd till den zambiska anti-korruptionskommissionens ges av PD Catharina Groop
som i maj 2022 gjorde en första resa till Lusaka för att träffa zambiska kolleger och
samarbeta kring undervisingsmaterial. 

 
 

Läs mera om samarbetet med Zambia
 

 

 

CLL jobbar vidare med Upptäck ditt kunnande
 

Det nationella servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, Jotpa, bjöd in till
kampanjen “Upptäck ditt kunnande” under tiden 5–11.9.2022 och CLL har bidragit med flera
inlägg på sociala medier. 

 

Dessutom fortsätter arbetet inom CLL men nu med fokus på kollegernas och
arbetsgemenskapens kunnande, något som är värt att upptäcka och uppmärksamma, enligt den
arbetsgrupp som bildats med inspiration av kampanjen. 

 
 

Läs mera om Upptäck ditt kunnande
 

 

 

 

 

Kurs i IT-grunder erbjuds
kostnadsfritt på svenska
för allmänheten

  

Kursen, som är nyttig för alla, innehåller bland
annat följande teman: datalogiskt tänkande,
algoritmer, mjuk- och hårdvara, internet, data
och artificiell intelligens (AI).
 

Läs mera om IT-kursen
 

 

 

PODI – stigar och tjänster
för digital vägledning

  

Under höstterminen 2022 testar Öppna
universitetet i pilotform digital 

 tidsbokning för vägledningssamtal för
personer inom livslångt och kontinuerligt
lärande. 

 
 

Läs mera om PODI
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Tina svarar på tre frågor
om SALT
 

Jobbar för att få unga att stanna på eller
återvända till hemorten i skärgården och
på landsbygden.
 

Läs om SALT
 

 

Skärgårdens hälsa och
sjukdom

  

Långa avstånd och svåra förbindelser har
genom tiderna präglat hälso- och
sjukvården i skärgården.
 

Nytt nummer av tidskriften Skärgård
 

 

Stig in2 håller
avslutningskonferens med
temat inkludering

  

Tid: onsdag 26.10.2022, kl. 8.30 –16.00
 Plats: Helsingfors, G18

 

Konferensen riktar sig till alla som stöder barn
och unga till en god inkludering.

 
 

Läs mera och anmäl dig
 

 

Ny publikation om
arbetshälsa inom
äldrevården

  

Ges ut inom projektet Hyvinvoiva Hoiva –
Välmående omsorg och innehåller mångsidigt
material som berör arbetsvälmående. Ges ut
på både finska och svenska. 

 
 

Läs publikationen
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Språktipset – Tio punkter för tillgängligare texter
  

Att skriva tillgängligt innebär inte att förenkla innehållet, utan att skriva genomskinligt,
fokuserat och utan att krångla till den röda tråden.

 

Malin Johansson, universitetslärare i tyska vid Språkcentret, har ett stort intresse av
specialpedagogik. I det här Språktipset delar hon med sig av några råd som kan göra din
text mer tillgänglig oberoende av språk och målgrupp.

 
 

Läs spåktipset
 

 

 

 

 

 

 

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
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