
 INBJUDAN LSSAVI/1186/2017 

 
 

Workshop: Visioner för Den nya grundskolan 
 

24.3.2017 kl. 13.00–16.00, Huvudbiblioteket, Dramasalen, Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa 
 

Som ett led i spetsprojektet för en reform av grundskolan ordnar undervisnings- och kulturministeriet en 
workshop för att samla in idéer för att skapa en vision för projektet Den nya grundskolan. Den nya 
grundskolan utgör samtidigt ministeriets bidrag till jubileumsåret Finland100 
 
Evenemanget öppnas av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Efter de inledande anfö-
randena delar vi in oss i mindre grupper kring olika teman.  Avslutningsvis presenterar grupperna vad de 
kommit fram till, varpå följer en kort sammanfattning och allmän diskussion. Evenemanget ordnas i samar-
bete med Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. 
 
Grupperna har följande teman: 
 

1. Elevcentrerade arbetssätt/Elevcentrerat lärande? 
2. Nya lärandemiljöer  
3. Den nya läroplanen  
4. Skolans verksamhetskultur uppdateras  
5. Undervisningen digitaliseras 
6. Lärarnas kompetensutveckling  

 
Målgruppen för workshoppen är företrädare för bildningsväsendet, rektorer, lärare och elever samt före-
ningar, företag, samfund och andra samarbetspartners kring skolornas utvecklingsarbete.  
 

Hjärtligt välkomna! 
 
Vänligen anmäl deltagande senast den 21.3.2017 via följande länk 
 
https://www.webropolsurveys.com/S/B3F16A1795C528C4.par 
 

För mer information, vänligen kontakta:  

Undervisnings- och kulturministeriet:   

 Projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, sanna.vahtivuori-hanninen(at)minedu.fi, tfn 0295 3 30134 eller 

 Kommunikationsplanerare Nina Parkkulainen, nina.parkkulainen(at)minedu.fi, tfn 0295 3 30245 
 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland  

 Överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo(at)avi.fi, tfn 0295 018 810 

 Överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, niclas.risku(at)avi.fi, tfn 029 5018 817 
 
 
Material för workshopen Visioner för den Nya grundskolan publiceras på undervisnings- och kulturministe-
riets webbsidor på adressen http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri?&lang=sv  
 
På Twitter:  #uusiperuskoulu 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/B3F16A1795C528C4.par
http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri?&lang=sv
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Workshop: Visioner för Den nya grundskolan 
 

 

Program 
 

13.00–13.20    Evenemanget öppnas 

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen 

13.20–13.45   Introduktion till dagens tema och workshops 

Projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, undervisnings- och kulturministeriet 

13.45–14.45  Grupparbete enligt följande teman: 

1. Elevcentrerade arbetssätt/Elevcentrerat lärande 

2. Nya lärandemiljöer  

3. Den nya läroplanen  

4. Skolans verksamhetskultur uppdateras  

5. Undervisningen digitaliseras  

6. Lärarnas kompetensutveckling 

14.45–15.00  Kaffeservering 

15.00–16.00   Grupperna redovisar sina resultat, därefter allmän diskussion. 

 

 
 
 


