
Haaveen kokous Teams-yhteyden kautta 21.4.2020 klo 18:00 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- koronavirusepidemian vuoksi koulut olleet suljettuina 18.3. lähtien, oppilaat etäopetuksessa  

- koululla on tällä hetkellä 18 oppilasta, kaksi opettajaa ja ohjaaja 

- oppilaat erillään toisistaan, ruokalassa omat pöydät, aikuiset jakavat ruuan 

- koululounasjakelu:  

➔ jakeluun ilmoittautunut alussa 211 annoksen hakijaa, eilen maanantaina jaettu 292 annosta 

➔ työllistävää ollut hlökunnalle, mutta jatkossakin pyritään annokset tarjoamaan, ruuhkia ei ole 

syntynyt, perheistä yksi hlö hakenut kaikkien ruuan, etäisyyksiä noudatettu hyvin 

➔ jos useamman kerran laiminlyö annosten haun, niin poistetaan listoilta 

➔ jos jää ylimääräisiä annoksia niin laitetaan jakeluun seuraavana päivänä 

- etäopetuksen sujuminen: alussa ollut opettajilla hyvin erilaiset valmiudet etäopetuksen haltuunottoon 

- oppilaiden etäopetuksessa mukana pysyminen: kaikista oppilaista ei aina varmuutta ovatko mukana 

opetuksessa (esim. livetunnit), kaikki eivät ole töitä saaneet palautettua ajoissa 

- etäopetuksen laatusuositukset tulleet kaupungin tasolta 

- ohjaajat koulunkäynnin tukena, mm. kannustamassa aamuisin etäyhteydellä  

- kaikki oppilaat tavoitettu ainakin jollakin tavalla 

- kevään arviointien pohtiminen edessä 

- tärkeintä oppilaiden ja aikuisten hyvinvoinnin ja jaksamisen varmistaminen 

- keskusteltu etäkoulun sujumisesta vanhempien ja kotien näkökulmasta 

➔ osalle etäopetus on sopinut hyvin, jotkut oppilaat ovat saaneet näytettyä osaamistaan jopa 

paremmin kuin koulussa 

➔ osalle taas itsenäisempi vastuunotto koulunkäynnistä ollut varsin haastavaa 

- läppärit on jaettu oppilaiden käyttöön, jos kotona ei ole mahdollisuutta käyttää konetta 

- pohdittu koulujen mahdollisen avaamisen etuja ja haittoja 

- ysiluokkalaisten tilanne? pääsevätkö vielä lähiopetukseen ennen peruskoulun päättymistä? 

- tulevien ekaluokkalaisten kouluun tutustuminen vielä avoin kysymys 

 

2. Sisäilma-asiat 

 

- sisäilmatyöryhmän viimeisin kokous pidetty 17.4. 

- yksittäistapauksittain henkilökunnan ja oppilaiden oirehtimista jossain määrin 

- A- ja E-taloissa tehdään kesän aikana tiivistystöitä (mm. lattian ja seinän saumat, ikkunanpielet) 

- sisäilman tarkistusmittauksessa ei raja-arvoja ylittäviä tuloksia, ei isoja muutoksia aiempaan 

- sisäilmatyöryhmä vahvasti hanketyöryhmän perustamisen kannalla, asialle aluepäällikön tuki 

- kevään aikana Wilman kautta tiedote kaikille huoltajille 

 

3. Haaveen ajankohtaiset asiat 

- toimintarahojen tilanne vielä auki 

- Haaveen varaston tilanne? Kaisu käy tarkistamassa 

 

 

Seuraava kokous 12.5. Teamsissa. Kokous päättyi klo 19:15. 

 

 

 

 


