
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modul 1: Tutorläraren som kompanjonlärare och stöd  
 
Dag 1, onsdag 20.11.2019 

Plats: Korsholms högstadium, Bölesundsvägen 11 B. Parkeringsplatser finns invid biblioteket 
vid Kulturhuset, Skolvägen 1.  

 

8:30 Välkomstkaffe  

9:00 – 9:30  Välkommen och presentation, Camilla Forsberg och Maria Söderbacka   

9:30 – 11:00 Tutorläraruppdraget 

11:00 – 11:30 Aktuellt i processen kring bedömningen  

Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen 

11:30 – 13:00  Lunch på Vallonia 

13:00 – 15:30 Tutorlärarens olika arbetssätt och möjligheter 

Processarbete tillsammans med John Henriksson och Björn Kronholm. 

15:30  Dagen avslutas 

Pedagogik  
och lärarfortbildning 

Tutorlärare – skolutveckling tillsammans  



Dag 2, torsdag 21.11.2019, Medietanken 

Plats: Åbo Akademi, Strandgatan 2

Info: http://www.bothnialearninghub.fi/

9:00 – 9:30   Registrering och kaffe i Foajén

9:30 – 10:10   Välkomstord samt inledning av professor Petri Salo (Bothnia Learning Hub)

10:10 – 11:00 Keynote: Bella Funck

11:15 – 12:15 Dialoggrupp 1
Nya tutorlärare rekommenderas delta i dialoggrupp 10; Tutorlärar-
utbildning - ny i rollen som tutor!

12:00 – 13:15 Lunch på Svenska klubben

13:15 – 14:15 Dialoggrupp 2 - valfri

14:15 – 14:45 Kaffe i Foajén

14:45 – 15:30 Keynote: Kristina Alexandersson

15:30 – 15:45 Avslutningsord av Undervisnings- och kulturministeriet

Deltagarna bjuds på kaffe och lunch.

Förberedelseuppgift för samtliga deltagare innan första tillfället

I all skolutveckling är rektorn, ledningsgruppens och även tutorlärarens gemensamma arbete 
och agerande betydelsefullt. Det behövs goda kompasser och en målmedveten och 
systematisk strategi för att kunna navigera klokt mellan de målkonflikter som kännetecknar 
en utbildning med höga ambitioner. Inför den första kursdagen önskar vi att du funderar 
igenom följande frågeställningar och bereder dig på att diskutera och presentera dina 
tankar. 

Den nya läroplanen och undervisningen:

1) Hur trodde du att implementeringen av nya läroplanen skulle bli och hur blev det? 

2) Vilka element i läroplanen har ni betonat? På vilket sätt?

3) Hur ser du på skillnaderna mellan dina lärares kompetens och engagemang vad gäller 
läroplansarbetet? 

4) Vilka är de viktigaste ledaruppgifterna i fortsatt arbete med läroplanen? Hur ser du 
på din egen roll och ditt engagemang?



Utbildare och kontaktperson 

John Henriksson 
john.henriksson@abo.fi 
06-324 7460 

Camilla Forsberg 
camilla.forsberg@abo.fi 
06-324 7136

Kontaktperson
Maria Söderbacka
maria.soderbacka@abo.fi
tfn. 046-920 2810


