HAAVEEN KOKOUS 10.01.2017 klo 18:05
Pateniemen yläkoulun opettajainhuoneessa
Läsnä: Meri Aatsinki-Hämäläinen, Mervi Junttila, Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Maaria Ruotsalainen, Päivi
Sarome (siht.), Elina Suotula, Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen

1. Koulun ajankohtaiset asiat
-

erikoisluokkahaut 2lk:n ja 6lk:n oppilaille 16.-27.1. Wilman kautta


infotilaisuudet ja valintakokeet tammi-helmikuussa, lisäinfoa
http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/erikoisluokat


-

-

päätökset Wilmassa ja kirjeenä 17.3.

tulevien ekaluokkalaisten ilmoittautuminen Wilman kautta 16.-27.1.


haku iltapäivätoimintaan samaan aikaan (Wilman kautta)



päätökset Wilmassa 17.3



tulevien ekaluokkaisten vanhempainilta 17.1. klo 18

maailman suurin vanhempainilta 18.1.


https://hundred.org/fi/projects/maailman-suurin-vanhempainilta-18-1-2017?posts=t#content



http://maailmansuurinvanhempainilta.fi



Pateniemen koulu ei ole osallistumassa, Oulun kouluista lähtenyt mukaan ilmeisesti vain
muutamia, verkossa voi seurata mm. keskustelua ja käydä katsomassa videoita

-

18.-19.1. klo 13:15 alkaen Oulun lukioissa avoimet ovet tutustumista varten

-

kouluterveyskysely 2017 maalis-huhtikuussa


8lk ja 9lk oppilaat sekä 4lk ja 5lk oppilaat ja huoltajat



vielä pohdinnassa nuorempien oppilaiden osallistuminen; koulun oma hyvinvointikysely riittävä?

-

seiskalle-ilta 2.5. (luokat ja luokanvalvojat tod.näk. tuolloin tiedossa); Haave käy esittäytymässä

-

vkolla 6 Medi(a)rt-projektin puitteissa ulkomailta opettajia (10-15) alakoululle tutustumaan

-



sovitaan että Haave esittelee vanhempaintoimintaa esim. aamukahvilla (yhteyshenkilönä koululla
Kaija Mäkiniemi, Haaveessa Liisa)



Facebookin Mediart-ryhmään voi laittaa liittymispyynnön:
https://www.facebook.com/groups/mediameetart/?fref=nf

Suomi100 -juhlallisuudet


100 suomalaista/patelalaista asiaa/ilmiötä; toteutus ekaluokkalaisista opettajiin/huoltajiin,
jokaiselle ikäryhmälle 10 asiaa/ilmiötä keksittäväksi → Suomi100-kalenteri esim. elokuussa

-

E-rakennuksessa alkanut opetus (3lk:t); tilojen osalta saatu nyt hieman väljyyttä

-

yläkoululla todennäköisesti aloittamassa uusi koulusihteeri

2. Rusettiluistelu
- to 26.1. klo 18-19:30
- uuden kaasupullon hankkiminen grilliä varten (Topi?)
- luokka pitämään puffettia (myös makkaranpaisto) ja järjestämään leikkejä (palkkio 100e) (Meri kysyy)
- DJ (Sari kysyy); toimintarahaa haettu 200e
- palkintojen hankkiminen: heijastimien tms. mainostuotteiden kyseleminen/hankkiminen lahjoituksena
(esim. vakuutusyhtiöt, pankit, kaupat jne.) → Kaisu hankkii palkinnot muutoin (toimintarahaa haettu 150e)
- pyykkipojat varastossa (tarkistetaan järjestys vielä)
- tiedote (Maaria), Wilmaan eka ilmoitus 19.1. ja muistutus (tai peruuntuminen) 25.1.; myös FB-sivulle
- myös yläkoululaiset saavat osallistua (koko perheen tapahtuma)

3. Akseli Klonk -välineteatteri 22.1. klo 13 Honkapirtillä
- soveltuu 3v. ylöspäin, päiväkoteihin jaetaan mainokset sisäisessä postissa; sovitaan että lähipäiväkoteihin
myös viedään itse mainokset
- Honkapirtti varattu klo 11- 15; Haave huolehtii penkkien laitosta, loppusiivouksesta, ovien avaamisesta ja
lukitsemisesta
- 9lk:n valinnaisen liikunnan tytöt tulevat pitämään puffettia klo 12 alkaen, avustavat myös rahastuksessa
ovella
- liput 6e Ticketmasterin kautta, 5e ovelta
- Kale!:n toimittaja tulee tekemään juttua, myös lehdistötiedote

4. Muut asiat
- kevään kokousaikataulut käyty läpi: 7.2. alakoululla, 14.3. yläkoululla, 4.4. alakoululla, 2.5. yläkoululla
- 22-23.4. Koulun kirppis yläkoululla
- 16.5. Kevätrieha?
- toimintarahahakemukset tehty, päätökset tammikuun lopussa?

Seuraava kokous 7.2. alakoululla, uudessa E-rakennuksessa. Kokous päättyi 19:15.

