
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kaffestund 20.5 2020 - hur ser hösten ut? 

Moa Thors presentation av hur Helsingfors arbis planerar inför hösten 

- Planerar allt som närstudier men så att det vid behov går att ändra och ordna på 
distans.  

- Maximigränsen får under hösten vara ett lägre antal, så att det går att ha det mera 
luftigt och hålla avstånd i klassrummen. 

- Lektionerna ska kunna streamas. Kräver en viss teknik, som de nu ansökt om medel 
för att kunna införskaffa. 

- 70+ timlärare: Hfors arbis har en inofficiell gräns vid 70 år.  
- 70+ studerande: ansvaret hos den studerande. Erbjuder möjligheten att delta i 

lektionerna via Teams. Även om det förstås inte är det samma. 
- Kurser med blandade åldersgrupper. Samma regler gäller, hålla säkerhetsavstånd 

precis som för alla grupper. Många små klassrum där det ryms 16 st finns, men där 
måste man minska drastiskt på antal personer som kläms in. Beslut tas först i augusti 
när vi vet hur läget ser ut och vilka regler som är aktuella då. 

- Hantverkskurser och närkontakt: Försöka handleda på skyddsavstånd. Kanske kunde 
man ha skyddsvisir? Munskydd skyddar enligt experter inte så bra så det är kanske 
inte ett tillräckligt säkert alternativ. Skyddshandskar eventuellt. 

- Samma avgifter på kurserna oavsett om de ordnas som närstudier eller på distans. 
Denna info ska stå i instruktionerna och finnas i kurskatalogen, så att det inte blir 
eventuella återbetalningar som nu i vår. 

- Yoga/pilates, streamas vid behov men personlig handledning saknas. Ifall det går att 
ha närstudier så ska naturligtvis avstånden beaktas. 

- Matsalar/kafferum och städningen. Städningen effektiveras och paustiderna 
anpassas så att inte alla äter och dricker kaffe samtidigt. Arbis kommer att i princip 
följa samma regler som finns för restaurangbranschen. 

 

Jakobstad arbis 

- Under hösten 2020 tas avgifter för föreläsningar som streamas (vilket inte varit fallet 
under våren 2020). Föreläsarens arvode fördelas 70/30, föreläsaren får 70% av 
intäkterna och institutet 30%. Så ingen överenskommen summa/arvode på förhand. 

 

Korsholms vuxeninstitut 

- Under våren 2020 har man haft en Helpdesk för de kursdeltagare/studerande som 
behöver IT-stöd. IT-läraren Tom Lillas har ansvarat och skött om arbetet. ca 75 h har 
gått åt nu i vår. Anna Klemets har skött om den finska sidan där det har varit ganska 
lugnt. Korsholm planerar fortsätta på något sätt på hösten med Helpdesk. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Teosto och regler för inbandat material  

- Vilka regler gäller vid bandade lektioner som innehåller musikuppspelningar? 
Undantagsregler även inom Teosto och dessa gäller så länge undantagstillstånd gäller 
i Finland. Reglerna finns på Teostos hemsida.  

 

BA och Yle samarbete 

- Förslag på samarbete kring Yle-treenit kring ”Hur delta i kurser online”. BA kollar upp 
vilka möjligheter som eventuellt finns för samarbete.  

 

Det kan vara bra att ha någon som Back up då lärare ska streama sina föreläsningar eller sin 
distansundervisning och att de har ett telefonnummer de kan ringa till eller att personen 
finns närvarande på läroinrättningen.  

Det tipsades också om att det kan vara bra att tänka på att man endast erbjuder vissa 
digitala verktyg (1-3) för sina lärare och fortbildar inom dem så att det inte blir alltför många 
verktyg man måste kunna hantera. Bildningsalliansen har fortfarande möjlighet att sälja ut 
licenser till Zoom för 150 € samt ge stöd då man börjar använda verktyget.  

Förslag om att BA (Johanni Larjanko) skulle fungera som IT stöd vid behov för de mindre 
instituten som inte kan ordna med eget IT-stöd. Saken utreds och BA återkommer till det 
innan höstens verksamhet sätts igång. 

Förslag om att det kunde vara bra att också satsa på anhöriga till 70+ målgruppen och hur 
man kan stöda sin anhöriga i deras IT-kunnande. 

Förslag till fortbildning var bl.a. att hur kan vi vara sociala på riktigt på nätet. BA funderar 
kring om det kunde vara ett tema för ett webbinarium under hösten. 

Vi diskuterade också möjligheten för timlärare att signera sina arbetsavtal elektroniskt. 
Anders Wingren från Jakobstad arbis och Tom Hansén från Kvarnen har erfarenhet av dylika 
avtal.  


