HAAVEEN KOKOUS 12.01.2016 KLO 18:05
Pateniemen alakoulun opettajainhuone
läsnä: Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Matti Kuivamäki (rehtori), Elina Mätäsaho, Minna Nylund, Maaria
Ruotsalainen, Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- valinta-asiat (yksityiskohtaiset tiedot: Oulussa koulussa - Perusopetuksen opas 2016-2017)
 haku Wilman kautta, 18.- 29.1.
 eskarien ilmoittautuminen ekaluokalle (tiedot koteihin 18.3.)
 tokaluokkalaiset: mahdolliset erikoisluokkavalinnat (tiedot valinnoista 18.3.)
o vanhempia tiedotettu infopäivistä ja valintakoeajoista
o erikoisluokkatoimintaan haetaan sähköisesti, toive ensisijaisesta koulusta
o vanhemmat vastaavat mahdollisista kuljetuskustannuksista
 nelosluokkalaiset: mahdollisen A2-kielen valinta
 haku ip-kerhoihin 20.3. mennessä (tulevien eka- ja tokaluokkalaisten osalta)
o ip-toimintaa tod.näk. leikataan huomattavasti ensi syksynä, myös maksuihin korotuksia
o koulu tarjoutunut ottamaan osan toiminnasta omalle vastuulleen MLL:n lopettaessa iptoiminnan koululla, leikkausten vuoksi ei kuitenkaan onnistune
 kuutosluokkalaiset: hakulomake Wilman kautta, myös lähikouluun haettaessa
o yläkoulun erikoisluokille hakeminen: infopäivistä ja valintakoeajoista informoitu
o myös yläkouluun jatkavat erikoisluokkalaiset hakevat paikkaa Wilman kautta, valintakokeisiin
osallistuvat jatkavista erikoisluokkalaisista kuitenkin vain liikuntaluokalle hakevat
- uuden opetussuunnitelman muutoksia syksyllä 2016
 ensimmäinen vieras kieli alkaa jo tokaluokalla; kaikille yhteisenä kielenä A1-englanti
 teknisen ja tekstiilin valintaa ei enää nelosluokalla → tilalle kaikille yhteinen käsityöt -oppiaine
 ruotsin kielen opetus alkaa kaikilla oppilailla kuutosluokalla (A2-ruotsi oman ops:nsa mukaan)
- VALO-luokka (valmistavan opetuksen luokka) aloittanut yläkoululla
 alussa 9 maahanmuuttajaoppilasta, muuton vuoksi jatkaa 5 oppilasta (3 poikaa, 2 tyttöä)
- la 20.2. lauantaityöpäivä (uimaviikon päätteeksi)
 yläkoululla päivän yhteydessä Patelan Raittiin liittyvät valokuvat esille, videomateriaalia Raittia
varten ollaan kuvaamassa myös ilmasta käsin
 alakoulun osalta vielä päivän toimintasuunnitelmat kesken
- keskusteltu tilojen riittämisestä ala- ja yläkouluilla
 koulu ilmaissut kiinnostuksensa Rajakylään siirtyneen hammashoitolan tiloja kohtaan
 ylempien alakoulun luokkien siirtyminen yläkoululle jossain vaiheessa?
o yläkoulukin tällä hetkellä periaatteessa täynnä, yhden luokan verran saattaisi olla tilaa
 Tulevia ekaluokkalaisia nyt eskarilistan mukaan 87, koululla kapasiteettia aloittaa 3,5 ekaluokkaa

2. Kevätkauden tapahtumat
- rusettiluistelu
 päätetään pitää ke 3.2. klo 18:00 - 19:30
 pakkasraja -15; päätetään järjestämisestä ma 1.2. sää- ja jäätilanteen mukaan, siirretään tarvittaessa
 päätetään ostaa Haaveelle grilli, kustannukset Haaveen ja koulun kanssa puoliksi; Topi selvittelee
 joku luokka töihin tapahtumaan (Matti kysyy), palkkio 100e
o luokka järjestää jäälle hyvin ohjattuja leikkejä
o luokka huolehtii itsenäisesti puffetista (kahvin keittäminen, lämmin mehu ja muut myytävät)
o myös makkaranpaisto järjestävälle luokalle; hankkivat makkarat (Haaveelta
lahjoituspyyntölomake), ketsupit ja sinapit, makkarapusseja voi lunastaa Maarialta
 DJ (Sari kysyy), aiemmin palkkio ollut 175e
 kypäräpäisille ja parinsa löytäneille palkinnot: varastossa runsaasti mm. karkkiläpsyttimiä,
oletettavasti riittävät nekin jo hyvin palkinnoiksi, tarkistetaan muiden karkkien tilanne
 varmistetaan jään kunto ja auraus (Matti)
 pyykkipojat varastossa
 mainokset (Maaria): FB, Wilma, luokkien ilmoitustaulut ja ulko-ovet, ei paperi-ilmoituksia koteihin
- Koulun kirppis
 huhtikuun alkupuolella? varmistetaan päivä myöhemmin
 yläkoulun aula ja käytävät, salia ei välttämättä tarvita, mahdollisesti la-su?
- Kevätrieha alustavasti 12.5., tarkennetaan ajankohtaa lähempänä
- mahdolliset muut tapahtumat esille seuraavissa kokouksissa

3. Muut asiat
- Haaveen sählyvuoro vanhemmille
 pohditaan sopivaa ajankohtaa, mahdollisesti pe-ilta tai viikonloppuna?
 Elina selvittää vapaita aikoja ala- ja yläkoulun saleihin
 mainostetaan FB:n/Wilman kautta
- Pikkusalin valaistus Haaveen tapahtumia varten; lavan valojen säätäminen enemmän saliin päin
 selvitetään seuraavaa tapahtumaa varten valojen siirto- ja säätömahdollisuuksia (Tommi Skytte)
- Keskusteltu yläkoulun oppilaanohjauksen viestinnän epäselvyyksistä (Matti vie asiaa eteenpäin)

Seuraava kokous yläkoululla ti 02.02. klo 18. Kokous päättyi klo 19:45.

