
Haaveen kokous 11.1.2022 / TEAMS 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- Läpikäyty Wilman kautta huoltajille välitetty koronatiedote koulunkäynnin järjestelyihin liittyen (kts. 

tarkemmin 11.1. lähetetty kotitiedote Wilmasta) 

- Keskusteltu 5-11v rokotuksista, ei vielä tietoa, tullaanko rokotuksia järjestämään myös kouluilla 

- Valinta- ja infoasioita, tarkempaa infoa Wilman kautta niiden oppilaiden huoltajille, joille ajankohtaista 

➔ 17.1. alkavat erikoisluokkien infotilaisuudet 2. ja 6. lk oppilaiden huoltajille, erikoisluokkien 

pääsykokeet 10.-17.2. 

➔ Eskarista Ekalle eli tulevien ekaluokkalaisten huoltajille info Teamsin kautta, tod.näk. 27.1. 

(varmistuu myöhemmin)  

➔ Haku iltapäiväkerhotoimintaan meneillään, sähköinen haku 15.2. mennessä  

➔ Tulevien ekojen ja seiskojen oppilaaksiottopäätökset kotiosoitteen mukaiseen lähikouluun 

Wilmaan 26.1. (Kohdassa ”Hakemukset ja päätökset”) 

➔ Hakeminen muuhun kuin lähikouluun 26.1. alkaen Wilmassa sähköisellä hakulomakkeella -> 

päätökset Wilmaan 30.3. mennessä 

➔ A2-kielivalinnat 3. ja 4. lk:n oppilaille  

o huom! kielivalinnan lisäksi voi valita myös toisen valinnaisaineen, jolloin oppilaalle tulee 

kielivalinnasta muutama lisäviikkotunti; nykyisten kolmosten kohdalla luokilla 4-9 lisäys 

2vvh, nykyisten nelosten kohdalla luokilla 5-7 lisäys 2vvh ja luokilla 8-9 lisäys 3vvh 

o myös musiikkiluokan oppilaat näillä näkymin voivat valita A2-kielen 

o tiedote 3. ja 4. lk:n oppilaille/huoltajille vielä erikseen, valinnat paperisena tai Wilmassa 

o A2 -kieli-info 25.1. /Teams 

➔ muiden valinnaisaineiden valinnat: 4. ja 5. lk:n oppilaille paperinen valintaopas, 7. lk:n 

oppilaiden valintaopas koulun kotisivulle, varsinaiset valinnat tehdään Wilman kautta  

➔ yhteishaku 9lk:n oppilaille 22.2.-22.3., hakeminen ja tarkempaa tietoa: Opintopolku 

 

- Alakoulun remonttiasiat: tiivistykset tehty A-talossa, meneillään D-talossa, ja alkamassa C-talossa, D-

talon yksi luokka väistötilana sillä välin kuin C-talon tiivistykset tehdään (väistöaika pari päivää /luokka)  

- Harrastamisen Aarrearkku: sirkuskerho jatkamassa, tavoitteena aloittaa muitakin kerhoja, tiedotusta 

tulossa Wilman kautta Harrastamisen Suomen malli - Koulutus ja opiskelu - Oulun kaupunki (ouka.fi) 

 

 

2. Haaveen kevätkauden tapahtumat 

- Rusettiluistelun ajankohta alustavasti ke 16.2. klo 18-19:30, alakoulun kenttä 

➔ järjestelyihin mukaan viitosluokkia, suunnitellaan tarkemmin vielä sähköpostitse ja sovitaan 

toimintapisteistä opettajien kanssa (esim. buffet, leikit, musiikki)  

- Lions Club Pateniemi tarjonnut KiTeNet- Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen -tapahtumaa 

(suunnattu 8-12v. lasten vanhemmille) 

➔ Sanna selvittää vielä tarkemmin asiaa Hannu Anttoselta  

 

Seuraava kokous 7.2.2021 klo 17:30, alakoulu ja/tai Teams. Kokous päättyi 18:25. 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/harrastamisen-suomen-malli

