
Haaveen kokous 6.10.2020 Pateniemen yläkoululla 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- 8lk:n oppilailla ollut viime viikolla GutsyGo -viikko, videoita julkaistaan GutsyGo:n Youtube -kanavalla 

 

- Oulun kaupungin kiusaamisen vastainen suunnitelma 

➔ myös koulukohtainen suunnitelma puuttumiseen:  

• kiusaamisen määritelmä 

• kiusaaminen ryhmäilmiönä, eri roolit 

• yksittäiset teot, riidat, kiistat jne. = huonoa käytöstä, joihin MYÖS puututaan 

• ennaltaehkäisyyn panostaminen: harjoitellaan kaveritaitoja, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, 

luokkien yhteishenkeen vaikuttaminen, riittävä valvonta, koulupoliisin 

laillisuuskasvatustunnit, hyvinvointikyselyjen toteuttaminen säännöllisesti (Pateniemen ja 

Rajakylän koulujen yhdessä laatima kysely) 

➔ Kiva-koulun menetelmällä kiusaamisen selvittely, myös kirjaaminen 

➔ Keskusteltu some-kiusaamisesta, ym. vapaa-ajalla tapahtuvasta kiusaamisesta 

➔ Joka luokassa käydään läpi kiusaamisen vastainen suunnitelma ja koulun järjestyssäännöt 

 

- koulukuvaukset kuluvan viikon aikana ala- ja yläkoululla 

 

- oppilaskerhoja ei valitettavasti voida tällä hetkellä toteuttaa 

 

- koronavirustilanne 

➔ valmisteluja tehdään kaikissa kouluissa mahdollisten sairastumisten, altistumisten ja karanteenien 

varalta 

➔ 1-3lk:n oppilaat näillä näkymin joka tapauksessa tulevat olemaan lähiopetuksessa, isommille 

oppilaille mahdollisesti hybridimalli (oppilaat osittain lähi- ja etäopetuksessa) 

➔ vierailuihin ja koululla vierailijoihin suhtaudutaan varauksellisesti, muistutetaan käsien pesun ja 

käsihuuhteen käytöstä, yleisen hygienian ylläpitäminen, yhteisiä välineitä pyritään puhdistamaan 

usein (esim. tietokoneet), turvavälien pitäminen ei realistisesti koulun arjessa juurikaan mahdollista, 

ruokailut pyritään pitämään niin väljästi kuin mahdollista 

 

- sisäilma-asiat 

➔ 17.9. kokoontunut sisäilmatyöryhmä; tiedote laaditaan huoltajille  

➔ oireilua jnkv oppilaiden ja henkilöstön osalta 

➔ kaikesta oireiluista kannattaa olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan 

➔ C-talon pikkusali pois koulun käytöstä (iltakäyttö jatkuu edelleen) 

➔ ilmastoinnin riittävyys? 

➔ E-talon remontti tehty viime kesänä, A-talon remontti esi kesänä 

➔ oppilasmäärien rajaaminen luokkaa kohden (pyritään pitämään max. 25) 

➔ 6lk:n oppilailta tullut palautetta paremmasta sisäilmasta yläkoululla 

➔ hankeselvitystyöryhmä toimii maaliskuun loppuun asti; laskelmat tehdään sekä peruskorjaukselle 

että uudisrakentamiselle    

 

2. Haaveen taloustilanne ja maksut 

 

- GutsyGo -sponsorointikustannukset: 60e pomppulinna, 20-40e poni 

- Hampurilaisrahat päätetään myöntää leirikouluihin: 6B (23 opp.) sekä 9C + 8lk:n biologian valinnainen 

ryhmä (29 opp.) 



- Alueellinen toimintaraha: tälle vuodelle myönnettyjä rahoja ei ole tullut tilille, kuntalaisvaikuttamisen 

koordinaattori Sara Inkeröinen selvittelee vielä asiaa  

- Alueellisen toimintarahan hakeminen ensi vuodeksi: hakuaika 2.-30.11., hakemisesta info 28.10. klo 17 

- Toimintarahahakemuksista alustavaa hahmottelua: Ideoitu keväälle ulkotapahtumaa, mahdollisesti 

yhdistettynä kirppistapahtumaan; kevät- ja syyskirppis, vanhempainfoorumit, rusettiluistelu 

- Käyty läpi Haaveen ajankohtainen rahatilanne 

 

Seuraava kokous 3.11. klo 18 alakoululla, ellei koronatilanne edellytä siirtymistä Teamsiin. 


