HAAVEEN KOKOUS 16.8.2016 klo 18:00
Pateniemen alakoulun opettajainhuoneessa
Läsnä: Toivo Holopainen (poistui 19:30), Mervi Junttila, Katja Koponen (poistui 19:15), Matti Kuivamäki
(rehtori, poistui 18:45), Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Liisa Turpeinen (pj)

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- lukuvuoden aikana tavoitteena avata uutta opetussuunnitelmaa vanhemmille luokkakohtaisesti
vanhempainilloissa ja oppilaille koulun arjessa
- alueelle muuttanut useita uusia oppilaita; etenkin ykköset, kutoset (pl. musiikkiluokka) ja seiskat isoja
luokkakooltaan
- entisen hammashoitolan tiloihin ns. ”E-talo” eli uudet luokkatilat kolmelle luokalle (n. 75 opp.)
 jo syyslukukauden lopussa?
 näillä näkymin tiloihin sijoittuisi 3-4lk:n oppilaita
 alustava luonnos jo tehty; rehtori esitteli piirustukset kokouksessa, annettu palautetta ja
keskusteltu uuden OPS:n mukaisista oppimisympäristöistä yleisemminkin
 suunnitelmia jatketaan yhteistyössä koulun ja arkkitehdin kanssa
 kouluterveydenhoitajan siirtyessä B-taloon toisen erityisopettajan tila joudutaan siirtämään
toisaalle, vielä pohdinnassa
- alakoululaiset Timosenkosken luontokoululla kuluvalla vkolla 33
- 25.8. Virpiniemessä seikkailukasvatusta alakoululaisille (Liikkuvan Koulun rahoituksella)
- vkolla 35 yliopistolla Tieteen Päivä, yläkoululla taksvärkki perjantaina
- vko 36 lajitaitoviikko: oululaisseuroja koululle esittelemään omia urheilulajejaan (kaikki sellaisia lajeja,
joissa kilpailtu Rion olympialaisissa)
- vko 37 liikenneturvakampanjaa, ysien TET, alakoululla projektiviikkoa
- vkolla 38 koulukuvaus yläkoululla, alakoululla vkolla 40
- yläkoulun pihan liikunta-alueen (monitoimiareena ja kuntoilulaitteita ym.) aikataulu vielä avoinna,
isännöitsijä myötämielinen, rahoituksen järjestymisestä riippuen joko tänä tai ensi vuonna aloitetaan
- keskusteltu 5-6lk:ien valinnaisainevalinnoista ja ryhmien järjestämisestä
 toteutettu eniten toivottuja ryhmiä, syksyllä kuusi ryhmää, keväällä seitsemän
 yhteisiä 5-6lk:n ryhmiä, resurssia ei ole pienempien ryhmien järjestämiseen
 ainakin toinen ykkösvalinta kaikille taattu
 valintajärjestelmän monimutkaisuudesta annettu palautetta, jatkossa toivottavasti selkeämpi

2. Henkilövalinnat tulevalle lukuvuodelle
- keskustelun jälkeen päädytään jatkamaan nykyisillä vastuuhenkilöillä
- pj Liisa, vpj Kaisu, sihteeri Päivi, rahastonhoitaja Sari, tiedottaja Maaria

3. Muut asiat

- Koulun Kirppis
 kirpputori sovittu järjestettäväksi la-su 24.-25.9. yläkoululla
 seuraavassa kokouksessa keskustellaan tarkemmin järjestelyistä

- Haaveen viestinnän ja tiedotusasioiden linjauksia
 pääviestintäkanavana toimii sähköposti, jotta tieto varmimmin välittyy kaikille aktiivijäsenille
 sähköpostitse etenkin kaikki asiat joista pj:n tulee olla tietoinen, tai joihin tarvitaan pj:n kannanottoa;
erilaiset kokouksissa avoimiksi jääneet asiat, esim. tapahtumien järjestämisiin liittyen, joita tarpeen
käsitellä kokousten välillä koko aktiivijäsenistön voimin
 Haaveen WhatsApp:n kautta epämuodollisemmat asiat
 Muille vanhemmille tiedotukset Wilman kautta, Haaveen kotisivun ja FB-sivun kautta tieto välittyy
ko. sivuja seuraaville

- Teit meistä kauniin –elokuvaliput (ensi-iltakiertue Ouluhallissa 1.9.)
 bändikerholaisille jaettu 5kpl lippuja, sovitaan lisäksi annettavaksi 2kpl lippuja bändikerhon vetäjille
 Wilmaviesti asiasta vkolla 33 torstaina, arpajaislaatikko yläkoululle vkolla 34 ma-ke, arvonta
torstaina, perjantaina julkistetaan voittajat, lippujen nouto sovitusti (Maaria & Kaisu organisoivat
tarkemmin)

Seuraava kokous ti 6.9. klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi 19:40.

