
 

    Pågående projekt, 8.8.2021 
 Beskrivning 

InterAction+ 
Projekttid: 1.6.2019-31.5.2021 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Carina Nordman-Byskata 

Mobilitetsperioder för studerande och personal. Samarbetsskolor bl.a. i Portugal, Grekland, Turkiet och Sverige. 

Nya lärmiljöer 
Projekttid: 9.9.2019-31.12.2021 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Patrik Lindgren 

1. Utvecklingsförsök med lärmiljöer och lösningar utgående från ny teknologi 
2. Fortsatt utveckling av lärmiljöer och lösningar samt nya verksamhetsmodeller som ger möjlighet till en bredare användning 
3. Användning av digitaliseringens nya möjligheter i de olika faserna av den individuella utvecklingsvägen för kunnandet 

Laatusampo7 
Projekttid:  
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Staffan Sunabacka 

Utvecklingen av kvalitetsledning:  
 

Tukipolku  
Projekttid: 1.1.2020-31.12.2021 
Finansiär: ESF 
Ansvarsperson: Patrik Lindgren 

A. Förbättra och utveckla modeller och verksamhet som stöder övergången från grundskola till yrkesutbildning för studerande som har olika 
behov av särskilt stöd 
B. Intensifiera handledningen studerande i inledningen av studierna som har eller har haft stor skolfrånvaro, utveckla motivationshöjande 
handledning, 
C. Målet är att Nya pedagogiska och handledningslösningar för studerande vid övergången från grundskola till yrkesutbildning. 

Närvarofrämjande  
Projekttid: 1.8.2020-31.5.2022 
Finansiär: Svenska kulturfonden 
Ansvarsperson: Catrin Holm 

- för att främja skolnärvaro bland studerande inom yrkesutbildningen i Svenskfinland 
- för att höja personalens kunnande, nya lösningar, arrangera skolnärvarokonferens och testa kartläggningsmetoder 2020. 

Mångkulturell arena 
Projekttid: 12.5.2020-12.5.2021 
Finansiär: Svenska kulturfonden 
Ansvarsperson: Anna-Lena Forsman 

Arrangera mångkulturell arena tillsammans med studerande och arbetsliv. 
Utveckla idrottsprofil och mångkulturellt samarbete. 

Kontinuerligt lärande och kompetens 
Projekttid: 1.8.2020-31.7.2022 
Finansiär: UKM 
Ansvarsperson: Sanna Björkell-Käldström 

I projektet fortsätter vi att implementera de goda modellerna som utvecklats inom Bästa programmen. Projektnätverket består av 27 
utbildningsanordnare och den centrala verksamheten består av att skapa enhetliga arbetssätt för den personliga tillämpningen genom Peer 
Learning. Genom kollegiala lärande och utveckling skapas enhetliga processer för PUK, utbildnings- och läroavtalsprocessen. 

Glokal innovation i yrkesutbildningen 
Projekttid: 1.8.2020-31.7.2022 
Finansiär: Erasmus+ 
Ansvarsperson: Carina Nordman-Byskata 

Arbetslivsperioder, mobiliteter 



Yhdessä Parasta Länsi 
Projekttid: 17.6.2020-30.4.2022 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Carolina Isomaa 

I projektet fortsätter vi att implementera de goda modellerna som utvecklats inom Bästa programmen. Projektnätverket består av 27 
utbildningsanordnare och den centrala verksamheten består av att skapa enhetliga arbetssätt för den personliga tillämpningen genom Peer 
Learning. Genom kollegiala lärande och utveckling skapas enhetliga processer för PUK, utbildnings- och läroavtalsprocessen. 

TASSU 
Projekttid: 13.11.2020-30.6.2022 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Carina Nordman-Byskata 

Handledning och studiehandledning. Utvecklingen av övergången från grundskola till yrkesutbildning, handledningsstigar, färdigheter för 
vidare studier och verksamhet som stöder karriärvägledningen. 

Osaajaksi - alla kan! 
Projekttid: 13.11.2020-30.6.2022 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Ann Käld -> Patrik Lindgren 

- Grundfärdigheter för alla, studier som stöder studiefärdigeter 
- Utveckling av gemensamma examensdelar 
- Utveckling av gemstudier inför övergång till vidare studier. 

Hyvinvoiva amis 
Projekttid: 13.11.2020-30.6.2022 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Patrik Lindgren 

Införande av arbetskapacitetsintyget. 
 

Oikeus uudistua 
Projekttid: 13.11.2020-30.6.2022 
Finansiär: UBS 
Arbetsgrupp: Ann-May Pitkäkangas, Anna-
Lena Forsman, Mathias Kass, Patrik Lindgren 
 

Tavoitteena on kyky johtaa muutoksen inhimillistä puolta, valmentavaa johtajuutta 
jatkuvassa muutoksessa: muutosviestintä, sitouttaminen, muutosvastarinnan kohtaaminen. 
Vahvistamme johdon osaamista luotsata henkilöstöä muutosjohtamisen työkaluin - ei vain 
muutosten yli vaan osallistaen ja systemaattisesti viestien. Kehitämme esimiesten taitoa 
tukea henkilöstöä muutoksessa, palveluiden johtamista sekä ennakointikykyä. 
Reformin muutokset opettajuuteen, toimintaprosesseihin ja johtajuuteen ovat haaste, johon 
vastataan tiimiorganisaatiota kehittämällä. Opettajien työ on muuttunut ja he tarvitsevat 
tukea, ei vain pedagogiseen työhön vaan koko opettajuuteen. Teemme pedagogisten 
toimintatapojen vertaisarviointia verkostossa. 

Yhdessä - Tillsammans 
Projekttid: 13.11.2020-30.6.2022 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Madelene Wingren 
 

TEAM 3-6 
Utveckling av de studerandes påverkningsmöjligheter och studerandekårsverksamheten Stärkande av en verksamhetskultur som främjar 
gemenskap 
Utveckling av säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen, pedagogisk trygghet 

Delaktig och trygg 
Projekttid: 13.11.2020-30.6.2022 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Madelene Wingren 
 

TEAM 1 och 2 
Utveckling av de studerandes påverkningsmöjligheter och studerandekårsverksamheten Stärkande av en verksamhetskultur som främjar 
gemenskap 
Utveckling av säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen, pedagogisk trygghet 

Alternativa lösningar 
Projekttid: 24.11.2020-24.11.2021 
Finansiär: Konstsamfundet 
Ansvarsperson: Patrik Lindgren 
 

1. Alternativa lösningar för högtider, fester och konserter. 
2. Optima virtual tour (KSS) 
3. Optima Talks, branschvisa hybrid seminarier 



Nivus 
Projekttid: 15.12.2020-30.6.2022 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Carina Nordman-Byskata 
 

Team 1 och 2 
Handledning och studiehandledning 

- Övergången från grundskola 
- Handledningen under studierna och personalens handledningskompetens 
- Karriärplaner 
- Forum för Valma lärare och skolgångsbiträden 

Växla upp handledningen 
Projekttid: 15.12.2020-30.6.2022 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Carolina Isomaa 

Utveckla samarbetet kring övergångar från andra till tredje stadiet med ändamålsenliga handledningskanaler och -metoder.  

Aktiv och välmående 
Projekttid: 15.12.2020-30.6.2022 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Madelene Wingren 
 

Projektets huvudmål är att främja studerandes fysiska och psykiska välbefinnande genom förebyggande verksamhet och tidigt ingripande. 
 

We move for life 2.0 
Projekttid: 01.08.2020 – 30.06.2022 
Finansiär: Studier i rörelse, RFV 
Ansvarsperson: Madelene Wingren  
 

1. Målet är att få Optimas studerande och personal i rörelse och motivera till minst 1 h rörelse per dag (Personlig motionsplan). 
2. Målet är att under 2021 och 2022 skapa event, rastaktiviteter, motionstävlingar och andra aktiviteter som motiverar studerande och 
personal att röra på sig under studiedagen och under fritiden. 
3. Målet är att öka och förbättra samarbetet med lokala idrottsföreningar. Genom samarbetet ökar vi studerandes 
möjligheter att prova på nya motionsformer. 

Digitalt lärande 
Projekttid: 22.6.2021-22.6.2022 
Finansiär: Svenska kulturfonden 
Ansvarsperson: Patrik Lindgren 
 

Målet är att utveckla digitaliserade lärandet. Genom att forma Optima online konceptet kan vi 
svara på behoven att utveckla distans och hybrid undervisningen. Åtgärderna är testning av nya 
applikationer och bygga en Online studio och skapa Online kurser. Resultatet i projektet är införandet av nya applikationer (VR/AR och 
simulatorer) i 
undervisningen, vi har nya tekniska verktyg för handledning och bedömning. Vi har skapat en 
studio där vi kan producera Online material, videon och genomföra streaming av föreläsningar 
och webbinarier av hög kvalitet. Vi har startar med några öppna kurser (valbara examensdelar) i samarbetet med arbetslivet.  

Kulturellt uttryck 
Projekttid: 1.8.2021-22.5.2022 
Finansiär: Konstsamfundet 
Ansvarsperson: Patrik Lindgren 

För att stärka Optimas utbildning (Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning)  genom att utveckla konst och kulturella 

uttrycksformer för barn och ungdom. Workshops, inspirationsföreläsningar, lärmiljöutveckling mm 

Erityisen tuen areena 
Projekttid: 14.5.2021-31.12.2022 
Finansiär: UBS 
Ansvarsperson: Patrik Lindgren 

Lärarfortbildning 
1. Inlärningssvårigheter och stöd i studierna inom yrkesutbildningen, vinter-vår 2022 
2. Pedagogiskt välmående, hösten 2021 och hösten 2022 

Optima Business Lab 
Projekttid: 1.8.2021-31.12.2022 
Finansiär: Otto Malms donationsfond 
Ansvarsperson: Patrik Lindgren 

1.Utveckla nya sätt att stärka unga studerandes innovation och företagande  
2. Skapa en tydlig tjänstemodell för komptensstigar för blivande företagare och unga förtagare 
3. Utveckla Optimas samarbete med andra tjänsteproducenter som stöder förtagare (Concordia, TE-byrån, Yrittäjät osv.) 

 
 


