HAAVEEN KOKOUS 12.12.2017 klo 18
Paikka: Pateniemen alakoulun opettajainhuone
Läsnä: Mervi Junttila, Sanna Karhu (poistui n. 19:15), Matti Kuivamäki (rehtori), Minna Nylund, Päivi
Pirnes (poistui n. 19:10), Maaria Ruotsalainen (saapui n. 19:30), Päivi Sarome (siht.), Elina Suotula, Sari
Törmänen
1. Koulun ajankohtaiset asiat
- Suomi 100-juhla sujunut hyvin, ohjelma ollut pidetty; paikat loppuneet torstain juhlassa kesken, lauantain
toiseen juhlaan varattu lisää paikkoja
- viimeinen kouluviikko: ma-ke koulupäivät tuntimäärällisesti normaalipituiset, joulurata salissa
yläkoululaisten järjestämänä alkuviikon, arviointikeskustelut viikon aikana osittain (jatkuvat tammikuussa),
ti jouluruokailu, to joulukirkot, yläkoulun puolella ”pajapäivä”, viimeinen koulupäivä eli pe:
luokanopettajan tunti, laulajaiset salissa, ruokailu porrastetusti
- tunne- ja kaveritaito-oppitunnit kaikille luokka-asteille, erityisopettajien suunnittelemat ”paketit”, yksi
teema/kk
- keskusteltu positiivisesta pedagogiikasta ja luonteenvahvuuksien tunnistamisesta; erityisopettajat
koulutuksessa → kouluttavat muut opettajat
- keskusteltu poissaoloista
 50h poissaoloja → kotiin neutraali viesti asiasta; syyt poissaoloille voivat olla moninaisia,
tarvittaessa palaveri jossa selvitellään syitä, jossain tapauksissa tarpeen selvitellä jo aiemmin
- keskusteltu uudistuneesta arvioinnista:
 onko nykyisellään huoltajille riittävän informatiivista? onko arviointi yhdenvertaista?
 vuosiluokan tavoitteet tarpeen olla oppilaille ja huoltajille riittävän hyvin selvillä, jotta niihin voisi
osaamista riittävällä tasolla peilata
 toiveena kaikille yhteinen pohja (koko kaupungin tasolla) ja sen lisäksi yksilökohtaiset vahvuudet,
edistymiskohdat ja kehittymistavoitteet, myös ”pulpettitavoitteet” ja itsearvioinnin harjoittelu
- ympäristötekniikan opiskelijoita käynyt opinnäytetyön tiimoilta koulun ympäristössä mm. seuraamassa
liikenneturvallisuutta, rehtori esitellyt myös Haaveen henkilölastausalue-esityksen

2. Jouluaskartelun palaute
- 41 osallistujia ollut yhteensä ml. Haaveen osallistujat
- tarjoiluista huomiona että painotusta voisi olla enemmän konvehteihin ja vähemmän pipareihin
- askartelumateriaalit riittäneet mukavasti (inventaario!)
- pöytien suojaaminen: rakennusmuovilla suojaaminen ollut parempi vaihtoehto kuin ohuemmalla
suojamuovilla
- keskusteltu vahakankaista ja niiden hankkimisesta: päätetään että kysellään lahjoitusvahakankaita esim.
Facebookin kautta; kirpparin yhteyteen ilmoitus, että otetaan vastaan vahakankaita?

3. Rusettiluistelun suunnittelu
- päätetään ajankohdaksi ti 30.1. klo 18-19:30 alakoulun kentällä
- puffetin pitäjät ja leikkien järjestäminen jollekin luokalle, makkaranpaisto jollekin luokalle (Matti kysyy)
- koulun puolelta ohjaaja valmisteluihin avuksi, sähköt vedetään kentän laitaan
- DJ (Sari kysyy)
- pyykkipojat? tarkistetaan kunto ja järjestys
- mainokset Wilman kautta ja kouluille oviin (Anne-Mari)
- palkinnot: kypäräpäiset ja parin löytäneet palkitaan; karkit (lakua, suklaata?) heijastimet?
- suunnittelu loppuun tammikuun kokouksessa

4. Toiminta-avustuksen hakeminen vuodelle 2018
- Kaisu & Mari laativat hakemuksen (osittain) viime vuoden hakemusten pohjalta
- summat ja kohteet? jatketaan keskustelua aiheesta sähköpostitse

5. Yhteistyö oppilaskunnan kanssa
- tammikuun kokoukseen kutsutaan oppilaskuntaa ja/tai ohjaavia opettajia mukaan (Matti kysyy)

6. Muut asiat
- palautelaatikkoa ruokalaan ehdotettu
 ala- ja yläkoululle voidaan järjestää palautelaatikot
 miten saada rakentavaa palautetta - palautelomakkeiden laatiminen? Haave?
 kuukausittain palautteen kerääminen esim. kokouksen yhteydessä
- energiajuoma-asian etenemisestä tiedusteltu
 asia ei ole edennyt edellisten selvittelyjen jälkeen, Lidl ei ole suostuvainen, S-market olisi
suostuvainen kieltoon mikäli Lidl suostuisi
- Haaveen saldo joulukuun alussa: n. 4000e
- 17.1. ”Eskarista ekalle”- ilta, Haaveen puolelta toivottu muutamaa edustajaa mukaan yhdelle ”ständille”
 85 tulevaa ekaluokkalaista näillä näkymin ensi syksynä aloittamassa

Seuraava kokous: 9.1.2018 klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi 19:40.

