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s t y r e l s e m e d l e m

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Samma gamla höstvisa 
N i k l as  r a p o

”Nu reste han sig plötsligt, liksom ur slummern väckt, 
begynte kasta av sig sin slitna vardagsdräkt”. Jag 
har en förhållandevis god förmåga att återhämta 

mig. I juni då läsåret tog slut behövde jag ett veckos-
lut för att glömma i stort sett allt arbetsrelaterat. Jag 
kan skatta mig lycklig. Jag vet att många kollegor be-
höver avsevärt längre tid för att få tankarna bort från 
skolan. I början av augusti kunde man till och med 
läsa en artikel där en före detta lärare beklagade sig 
över att den två månader långa sommarferien inte 
räckte till för en ordentlig återhämtning. Personen 
ifråga fattade beslutet att sadla om och byta yrke och 
kunde nu konstatera att en kortare semester funge-
rar riktigt bra om arbetsbilden är mindre belastan-
de. Också OAJ är medveten om problematiken. Det 
är beklagligt allmänt att läsåret suger ur musten ur 
lärare så totalt att återhämtningen under ledighe-
terna tar länge. Problemet är att lärare som inte kan 
återhämta sig från föregående läsår har en stressni-
vå som är hög och då ett nytt läsår börjar stiger den 
snabbt till en oroväckande nivå. Alla kan säkert gissa 
vad som följer av det.

Oberoende hur bra man återhämtat sig under 
sommaren så är skolstarten ofta påfrestande. Man 
börjar ju allt från början igen, ska lära känna en mas-
sa nya människor och ska fungera i en hektisk vardag 
där de lugna stunderna är både korta och sällsynta. 
Som vanligt innebär läsårsstarten också att skolan 
uppmärksammas på allehanda (svartvita) sätt. På 
svenskt håll har vårt statliga mediebolag uppmärk-
sammat skolfrånvaron och bland annat lyft fram 
hur dåligt skolan sköter det mesta; antingen sker 
kontakten till hemmet för sent eller för tidigt, pro-
cesserna följs för rigoröst eller inte alls. Läraren som 
återvänt från grönbetet yrar omkring mitt i allt detta 
– letar efter någonting som hen kanske glömde bort. 
Försöker lära sig sitt jobb på nytt och samtidigt skapa 
fungerande rutiner och vänja sig vid att det som bara 
en stund sedan var total frihet har förvandlats till nå-
got som känns som fullständig institutionalisering. 

Samtidigt ångar föreningen på för fullt med den 
rutin och säkerhet som de snart 75 verksamhetsåren 
fört med sig. FLHS bjuder på intressant program un-

der hösten. Redan nu har klubbarna träffats på Botta 
i Helsingfors under det årliga klubbseminariet och 
över 400 kolleger deltagit i Talous tutuksi utbildning 
som förverkligades som hybridmodell. Detta år åter-
står ännu höstdagarna och en EU-utbildning. Höstda-
garna ordnas 19–20 november i Helsingfors under 
temat Turva ja turvattomuus. Programmet hittar du 
på sidan 7 i detta nummer av Kleio och på förenin-
gens hemsida. Vi får som vanligt höra intressanta fö-
redrag och ges en möjlighet till att träffa på kollegor 
från när och fjärran. EU-utbildningen kommer att 
förverkligas med hybridmodell 25 november.

FLHS arrangerar också flera tävlingar under hös-
ten. Anmäl dina studerande till Rättsgurun senast 4 
november och till Säkpolvetaren senast 30 septem-
ber. Nytt för i år är att också vinnaren i tävlingen om 
säkerhetspolitik belönas med en studieplats. Rätts-
guruns två bästa får välja att studera juridik på Lapp-
lands universitet eller på Östra Finlands universitet. 
Säkpolvetarens vinnare får en studieplats i politisk 
historia vid Åbo universitet. Du hittar anmälnings-
länkar och annan viktig information på föreningens 
hemsida hyol.fi. 

FLHS:s styrelse kommer förresten att skicka en 
delegation till Uppsala för att delta i de svenska his-
toriedagarna och träffa historielärarnas förbunds 
styrelse. Deltagandet har skjutits upp flera gånger 
på grund av pandemin men nu blir den äntligen av 
och också vi kan för vår del bidra till att fördjupa det 
nordiska samarbetet. ▪


