Haaveen kokous 7.2.2022 klo 17:30 / TEAMS

1. Koulun ajankohtaiset asiat
-

korona-asiat
➔ epäselvyyttä mm. mahdollisesti altistuneiden karanteeniin jäämisestä lähes päivittäin,
Oulun kaupungin ja/tai THL:n ohjeet eivät ota yksiselitteisesti kantaa kaikkiin tilanteisiin
➔ alakoulussa sairauspoissaoloja ollut enemmän kuin yläkoululla
➔ luokilla ollut enimmillään n. kolmasosa oppilaista pois
➔ koulun aikuisten poissaolot tuovat oman haasteensa koulutyöhön
➔ 5-6lk:n yhteisiä valinnaisaineryhmiä aloitellaan näillä näkymin ensi viikolla

-

sisäilma-asiat
➔ tiivistykset tehty D-talossa, C-talon tiivistykset meneillään
➔ henkilökunnan sisäilman kontrollitutkimuskysely meneillään

-

hakuasiat
➔ muuhun kuin lähikouluun hakeminen meneillään
➔ n. 70 uutta ekaluokkalaista tulossa, määrä tarkentuu kevään mittaan
➔ 3-4lk:n A2-kielen valinnat meneillään (paperilomakkeet)
➔ 7lk:n valinnaisainevalinnat tehty, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki saamassa
joko ensisijaisen tai varavalinnan
➔ 4-5lk:n oppilaiden valinnaisainevalinnat alkamassa ensi viikolla

-

tapahtumat
➔ ystävänpäivänä 14.2. alakoululla pidennetty ulkovälitunti, liikuntatutorit järjestävät
kisailuja; yläkoululla tukioppilaat järjestävät toimintaa (mm. bingo)
➔ 24.2. ulkoilupäivä alakoulussa
➔ myös hiihtoloman jälkeen ulkoliikuntapäiviä tulossa

Tunne- ja turvataitojen tilannekatsaus
-

tarkasteltu joitakin nostoja kouluterveyskyselyn tuloksista Pateniemen koulun osalta
tunne- ja turvataitoteemat kuukausittain kaikilla luokka-asteilla
turvataitovastaavat: Jaana Haarala yläkoulussa, Eeva Keskinarkaus alakoulussa
koulu aloittamassa Someturva-pilotoinnissa (kts. Someturva), oppilaat ohjeistetaan sovelluksen
käyttöön ja asiasta tiedotetaan myös huoltajia

ERASMUS-projekti
-

kolme tavoitekokonaisuutta: Pateniemen Raitti digitaaliseksi oppimisympäristöksi,
oppilaspainotteiset STEAM-hankkeet, kokonaishyvinvoinnin tukeminen
projektikausi alkaa kesäkuussa, 5-6 lukuvuotta kestävä projekti

-

jokaiselle projektivuodelle anottu n. 25 oppilaan liikkuvuus: mahdollisuus tehdä
luokkana/ryhmänä jonkin toisen eurooppalaisen ERASMUS-koulun kanssa yhteistyöprojekti,
mahdollistaa vierailut puolin ja toisin yhteistyökouluissa/-maissa projektin rahoituksella

2. Rusettiluistelu
-

alunperin suunniteltu ke 16.2. -> päätetään siirtää, uusi pvm ke 2.3.
koronarajoitusten puitteissa koulun puolelta ei estettä tapahtuman järjestämiselle
rehtori selvittää luokat/ryhmät jotka kiinnostuneita työtehtävistä tapahtumassa (buffet, grilli,
leikit, musiikki); rehtori selvittää äänentoiston mahdollisuudet (koulun laitteet?)
alakoulun kentän jäädytys/auraus ko. päivälle
koulun puolelta muutama koulunkäynninohjaaja mukaan
mainonta alueellisesti (WILMA, kaupat, kirjasto, some jne)
palkinnot: palkitaan parin löytäneet luistelijat sekä kypäräpäiset luistelijat
jatketaan suunnittelua sähköpostitse

3. Muut asiat
-

asukasillassa esitys alueellisen toimintarahan jakamisesta 9.2. (Sanna osallistuu

-

Pateniemenrannan uuden seurakuntakodin nimikilpailun yhteydessä voi esittää myös toiveita
srk:n järjestämästä toiminnasta 14.2. mennessä: Nimikilpailu - Oulun seurakunnat

-

Harrastamisen aarrearkku: kerhotoimintaa tulossa lisää sekä ala- että yläkouluille

-

Osallistava budjetointi: ideoita voi ehdottaa 13.2. asti osoitteessa: Osallistu Oulu (ouka.fi)
–> rehtori selvittää oppilaskunnan ideat, yhteinen ehdotus Haaveen kanssa?

-

Haave mahdollisesti sponsoroi karkkeja koulun ystävänpäivätapahtumaan (Sanna inventoi
varaston tällä viikolla)

Kokous päättyi 18:45. Seuraava kokous 14.3. klo 17:30, alakoulu ja/tai TEAMS

