
Meie õpetaja Kai Sommer 

 

Positiivne, rõõmsameelne, särav, mitmekülgne ja päikseline.                                          

Parafraseerides klassikuid: „Kui õpetaja Kai koolimajja jõudis, olid pilved juba hajunud.“ 

Kai Sommer on lõpetanud Gustav Adolfi Gümnaasiumi inglise keele eriklassi ja Tallinna 

Pedagoogikaülikooli, kus põhierialaks gümnaasiumi rootsi keele ja kirjanduse õpetaja. 

Lisaerialaks norra keel ja sotsiaaltöö. Hiljem on Kai ennast täiendanud erinevatel kursustel, 

neist põnevamad “E-kursus rootsi keele õpetajatele“ Tartu  Avatud Ülikoolis ja Rootsi keele 

Õpetajate Seltsi poolt korraldatud koolituslaager Noarootsis, kus tutvustati eestirootslaste 

kultuurilugu, Sister Mary keelekümblusmetoodikat ja infotehnoloogia vahendite 

kasutamist võõrkeele õppes. 

Kai Sommer on välja andnud audioõpikud nii rootsi keele kui norra keele õppijatele. 

2018.-2000. aastal juhtis Kai Sommer Rootsi keele õpetajate seltsi. 

 

Õppeaastal 2016/2017 pärjati Kai Sommer Jana Trink Erakoolis „Aasta Töötaja“ tiitliga. 

2018 aastal sai ta Eestis rootsi keelt õpetava õpetaja stipendiumi, mille andis välja  Soomes 

tegutsev selts Historiska Bilder. 

 

 
 

Stipendiumi üleandmine Tallinnas Soome saatkonnas koos suursaadik Timo Kantola, 

seltsi Historiska Bilder esindajatega ja stipendiumi saanutega (2018). 

 

 

  



Keeleõppes hindab Kai kõige rohkem praktikat, kui kõige põnevamat ja kandvamat osa 

õppeprotsessis. Ülikoolis rootsi keelt omandades, otsis ta võimalust töötada ühe suve 

Rootsis. See jättis talle kustumatu mulje. Sellele järgnes teine suvi Rootsis ja siis üks 

õppeaasta praktikat Ugandas, kus ta oli koduõpetaja tuttavas rootsi perekonnas. Peale 

ülikooli lõpetamist tuiskas noor inimene tagasi Rootsi, mõttega enam mitte kunagi Eestisse 

tagasi tulla. Seal astus ta Stockholmi ülikooli õigusteaduste osakonda, mille aga üsna 

kiiresti pooleli jättis. Mõte oli jah mitte kunagi Eestisse naasta, aga ta tuli siiski.  

Kai: „Tore, kui võõrsil olles saavad elu põhiväärtused paika.“ 

 

Armastus tõi Tallinna tüdruku Pärnusse ja sügisel 2008 alustas Kai Sommer Jana Trink 

Erakoolis rootsi, norra ja inglise keele õpetajana. Ise on ta algusperioodi iseloomustanud 

nii: “Töö Pärnus oli suur väljakutse. Pealinnas olin harjunud tegema põhitööd mingil muul 

alal ja õhtuti õpetama erinevates keeltekoolides oma põhierialal ehk läbi viima rootsi keele 

kursusi. Pärnus tuli kõik oma lisaerialad ja väiksemadki oskused käiku lasta ning ainult 

rootsi keele peale lootma jääda ei saanud.“  

Õpetaja Kai on väga vitaalne õpetaja. Tema tunnid on huvitavad ja neis valitseb töine, aga 

samas pingevaba ja rõõmus õhkkond.  

 

Peale keeleõpetamise on Kail ka mitmed hobid – tervisesport, klaverimäng ja 

mahepõllundus. 

 

Õpetamisest Jana Trink Erakoolis on õpetaja Kai rääkinud: „Mul on väga hea meel, et läbi 

kõigi nende aastate on JTEK suutnud pildil püsida ja läbi selle on mul olnud võimalus tööd 

teha. Ma mõtlen, et kohalikes oludes on see ikkagi ilmselge kaskadööri trikk. Veel tähendab 

mulle õpetajaks olemine Jana koolis valgustatud ja avarat klassiruumi, valgustatud tahvlit 

ja head internetiühendust ja kõige enam vahvaid kolleege ning õpilasi, kellega praegusel 

koroona ajal kokkupuutumisest puudust tunnen!“ 

 

Kai Sommer on meie õpetaja. 

 

 
 

 


