Terhi Seinä
Undervisnigsråd vid Utbildningsstyrelsen, jobbar med att utveckla undervisningen i det andra inhemska språket och
främmande språk samt med examenssystemet för auktoriserade translatorer.

Vinterhälsning från UBS!
Kommer året 2021 att bli en repris av det gångna coronaåret?
Hur vet man att vaccinet skyddar mot smittspridning? Kan bekämpningen av covid-19-pandemin med sina restriktioner bli
vår vardag en lång tid framöver? När kan man slippa distanstillvaron på jobbet och i skolorna och träffas och umgås även
på fritiden? Även om många saker kan skötas snabbare digitalt
så blir samspelet mellan människorna på hälft. En upplyftande
inverkan hade nog den gamla goda vinterns comeback i början
av året! Att kunna avbryta tittandet på en Teamsruta och titta
ut genom fönstret och låta blicken vila i den vintriga omgivningen med snö och kyla.
Även om corona har bromsat några projekt inom utbildningen, så har speciellt en omdiskuterad förändring framskridit i rask
takt, nämligen lagen om utvidgad läroplikt. Alla elever som går
ut årskurs 9 i vår ska fortsätta studera tills de blir myndiga eller
avlägger en gymnasie- e ller yrkesexamen. Ett historiskt beslut av
riksdagen: lagen om utvidgning av läroplikten träder i kraft exakt
100 år sedan Finlands första lag om läroplikt. Förnyelsen innebär
att gymnasie- och yrkesstuderande på andra stadiet inte längre
åläggs kostnader för sina studier t.ex. för läromaterial och skolresor.
Kunskapskraven för vitsorden i slutbedömning i den grundläggande utbildningen har färdigställts. I de nya kunskapskraven
för slutbedömningen beskrivs vad en elev förutsätts kunna för
att få vitsordet 5, 7, 8 eller 9 i alla läroämnen. I de tidigare grunderna för grundläggande utbildning (2014) fanns riktlinjer för
bedömningen och kunskapskrav för slutbedömningen endast för
vitsordet 8 som nu också har preciserats. Slutbedömningen utgör en helhetsbedömning av hur eleven under
den grundläggande utbildningen har uppnått
målen som ställts upp för de olika läroämnen:
Ytterligare information om stöd för det lokala
arbetet:
https://www.oph.fi/fi/koulutusja-tutkinnot/apua-arviointiinopetushallituksen-arviointikoulutuksetkevaalla-2021#07986727

En smakbit av hur den förnyade ESP kommer att se ut
En arbetsgrupp vid Utbildningsstyrelsen håller på att förnya
den europeiska språkportföljen som kommer att finnas på
UBS webbsidor under 2021. ESP är ett verktyg för elever och
lärare. Dess syfte är att synliggöra elevernas egna upplevelser och
berättelser och lära sig om sig själva, sina egna attityder, egenskaper
och sitt eget kulturella beteende (Kaikkonen, 2004). Detta stöder
elevens utveckling till kulturell mångfald och språklig medvetenhet.
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Abiturienterna har nu redan vid tre examens
tillfällen för
studentskrivningarna påverkats av läget med coronaviruset.
Nu ska den traditionella bänkskuddar
dagen annulleras enligt rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd och
undervisnings- och kulturministeriet. De gamlas dans och andra
festligheter bör skjutas upp till en senare tidpunkt med beaktande av epidemiläget. Undervisningen enligt de nya läroplansgrunderna inleds trots allt i augusti 2021. En stor reform för med
sig moduler, studiepoäng, studieavsnitt, mångsidig kompetens,
samarbete med högskolor och arbetslivet, gymnasistens rätt till
specialundervisning, stöd för fortsatta studier och övergång till
arbetslivet. För språkens del utgör språkprofilen en möjlighet att
synliggöra gymnasistens kunskaper i olika språk samt ett verktyg för reflektion av sina språkkunskaper och utveckling av sina
färdigheter för språkstudier. Lokalt kan olika lösningar göras i
implementeringen av språkprofilen (GLP2019), nyckelordet är
nog att använda det material som läraren tidigare har konstaterat vara fungerande i sin undervisning. Utbildningsstyrelsen
erbjuder stödmaterial: https://www.oph.fi/sv/utbildning-ochexamina/sprakprofilen
Ett tips för den som vill slippa datorrutan: lyssna på Utbildningsstyrelsens nyaste podcast-avsnitt om utbildning och det
första svenskspråkiga avsnittet: Ledarskap, förtroende och skolutveckling:
https://www.oph.fi/sv/nyheter/2021/ledarskap-fortroende-ochskolutveckling-lyssna-pa-utbildningsstyrelsens-nyaste-podcast
Ut i snön, för min del betyder det att skida, rikligt med skidspår finns överallt i huvudstadsregionen! Sköt om er! 

