HAAVEEN KOKOUS 06.11.2018 klo 18
Paikka: Pateniemen yläkoulun opettajainhuone
Läsnä: Elina, Kaisu, Kristiina, Mari (pj), Matti (rehtori), Mervi, Pirita, Perttu, Päivi (siht.), Sanna, Sari, Topi

1. Koulun ajankohtaiset asiat
– Lapsen oikeuksien viikko vko 47; oppilaiden osallisuuden edistäminen
– vko 49: arviointikeskustelut alkavat, 1-5lk (joulu-tammikuun aikana)
– vko 50: 12.12. yläkoululla tonttupaja alakoululaisille
– vko 51: ma-ti yläkoululaisia järjestämässä tontturataa alakoululla
– 18.12. joulujuhlakenraalit
– 19.12. jouluruokailu sekä joulujuhlat, oppilaille klo 9, huoltajille klo 18
– 20.12. alakoulun joulukirkko omalla koululla
– 21.12. yhteinen laulutilaisuus, todistusten jako, ruokailu (3h päivä); yläkoululla joulukirkko

2. Kekrinaamiaisten palaute
– pääsymaksun maksaneita 322 (lisäksi vanhemmat, pikkusisarukset, ja tapahtumassa töissä olleet)
– jatkossa tärkeää:
 toimintapisteille tulevat luokat paikalle valmisteluihin hyvissä ajoin
 työtehtävien määrittely luokille etukäteen riittävän tarkasti
 lista oppilaista joita tulossa työtehtäviin, kaikille pitää riittää tekemistä
– keskusteltu toimintapisteiden ”ulkoistamisesta” luokille ainakin osittain
 esim. puffetin järjestäminen?
 oppilaita + vanhempia oltava tällöin ehdottomasti riittävästi mukana
– munkki+limsapisteeseen tarvitaan jatkossa lisäkassa, ja 10snt, 20snt, 50snt kolikot loppuivat kesken
→ ko. kolikoita tarvitaan jatkossa selvästi enemmän
– keskusteltu pitkien jonojen lyhentämismahdollisuuksista; esim. kiertelevät karkkimyyjät?
– keskusteltu kauhukäytävän korvauksesta; 100e + tuotto luokalle jatkossakin ok
– tapahtuman oheistus käsikirjasta tarpeen käydä läpi yhdessä, riittävän selkeä ja yksityiskohtainen?
– keskusteltu rekvisiitta/tarvikehankinnoista tapahtumaa varten (esim. lamput, lakanat/pöytäliinat,
koristelut jne) - sovitaan että hankitaan tarvittavat, koulu ja Haave jakavat kustannukset
– inventaario varastossa (Sanna, Kristiina); päätetään tämän jälkeen tarvittavien palkinto- ym
hankintojen tekemisestä

3. Jouluaskartelu
– alakoulun ruokalassa su 2.12. klo 14-16
– valmisteluihin viimeistään tuntia ennen (hälyt pois 12-18)
– mainokset: Wilma, FB, koulun ovet
– askartelupisteet: korttiaskartelu, tonttuaskartelu, lasipurkkiaskartelu, huovutus, heijastimet,
tupsut/tupsutontut
– inventaariossa arvioidaan askarteluun tarvittavat materiaalihankinnat; hankintoihin (tarjoilut +
tarvikkeet) 150e toimintarahaa käytettävissä

4. Toimintaraha-avustuksen hakeminen vuodelle 2019
-

hakuaika 5.-30.11.

-

Mari ja Sanna laativat hakemuksen, haetaan muutoin samoihin tapahtumiin ja samoilla summilla
kuin viime vuonna, paitsi kevätfoorumiin 160e

-

alustavasti keskusteltu jonkin tapahtuman järjestämisestä yläkoululaisille kevätlukukaudella,
selvitellään nuorten toiveita tapahtuman sisällöstä

5. Pikkujoulufoorumi
- 17.11. Meriniemen huvilalla Virpiniemessä
- toimintarahaa tilavuokran jälkeen 30e, tarvikkeet kahvitukseen ja koristeluihin (Kaisu)
- muut tuomiset nyyttäriperiaatteella
- ilmoittautumiset Wilman kautta 15.11. mennessä

6. Muut asiat
- tilitilanne: 4294,10e (-100e discon järjestäjien palkkio)

Seuraava kokous: 4.12.2018 klo 18 alakoululla. Kokous päättyi 19:30.

