
Haaveen kokous Pateniemen yläkoululla 3.9.2019 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- alakoulun uintiviikot meneillään (vkot 36-37) 

- syyskuun tunnetaitoteemana ”toimi vastuullisesti” 

- vkolla 37 käynnistetään oppilaiden kanssa arvo- ja visiotyö (rohkeus, reiluus, vastuullisuus)  

-> oppilaskunta kokoaa oppilaiden vastauksia -> koulun yhteiset säännöt, luokan oma motto 

työohjeeksi  

-> vanhemmille tulossa ko. työskentelystä viestiä Wilmassa  

-> kevätlukukaudella palkitseminen koulu-/luokkakohtaisesti onnistumisista; Haave mukana? 

- lukuvuositiedote tulossa koulun kotisivuille (ei paperiversiota), tiedotetaan Wilmassa 

- 15.9. vierailijat Alakko Nää Mua –leirille Luulajasta; yläkoululuokka opettajineen majoittuu Hietasaareen, 

seuraavalla viikolla (vko 38) yläkoululaisia toimii yhteistyössä heidän kanssaan 

- 1lk:n A1-kielivalinnat 

-> jokaisessa Oulun koulussa tarjotaan kahta A1-kieltä 

-> Pateniemessä tarjotaan englantia ja ruotsia 

-> kielivalinnat tehdään Wilmassa 

-> kieliryhmän aloittaminen vaatii vähintään 12 oppilasta, ryhmiä ei yhdistellä naapurikoulujen kanssa 

- syyskuun lopussa MOK (=monialaiset oppimiskokonaisuudet) -viikon aiheena Pateniemen raitti 

-> MOK-viikon aikana tarkoitus tutustua reittiin; jokin luokka/luokat kierrättämään muita luokkia 

-> pe 11.10. Pateniemipäivään mennessä raitin kyltteihin qr-koodilla saataville tietotekstit, e-

museolinkit, videomateriaalit 

-> Pateniemipäivässä yläkoulun oppilaat voisivat mahdollisesti opastaa vierailijoita reitillä, lisäksi 

Honkapirtin kentälle alakoulun järjestämää toimintaa 

-> Pateniemipäivään kutsutaan myös median edustajia, näkyvyyttä projektille ja reitille 

- lokakuun ensimmäisellä vkolla koulujen elokuvaviikko sekä Yrityskylävierailut 9lk:n oppilailla 

 

2. Syyskirppis la 21.9. klo 10-14 

- 9A: grilli ja mainonta (100e) (jakelukarttojen laadinta) sekä 8B: lasten puuhapiste (50e) ja puffetti 

- Matti sopii virastomestarin kanssa: vuorojen peruminen pe ja la, grilli paikalle, pöydät aulaan, hälyt? 

- järjestelyihin pe klo 18, myyjät pääsevät paikalle la klo 9:30 alkaen 

- Sanna välittää mainospohjat koululle -> kopiointi -> luokka jakaa mainokset (Sanna tarkistaa määrän) 

- mainokset myös kauppojen, kirjastojen ym. ilmoitustauluille 

- Wilman kautta mainos oppilaille ja huoltajille 

 

 



3. Muut asiat 

 

- Haaveen tilitilanne: 3072,91e 

 

- Kekrin suunnittelukokous 11.9. alakoululla 

-> Sanna inventoi varaston ennen kokousta 

-> Mari välittää viestiä kaikille vanhemmille ja kutsuu suunnittelemaan sekä apukäsiksi tapahtumaan 

 

- pe 27.9. Kodin ja Koulun päivä 

-> ala- ja yläkouluilla tarjotaan aamukahvit, avoimet ovet luokkiin 

-> tiedotetaan huoltajille Wilman kautta 

 

Kokous päättyi 19:10. Seuraava kokous 1.10. klo 18 alakoululla. 

 


