Rehtorin tiedote, maaliskuu 2015
Tervehdys koululta!

Tulevan lukuvuoden suunnittelu on saamassa vauhtia. Kouluilmoittautumiset ja tiedot oppilaiden
valinnoista alkavat olla koossa ja päästään tarkemmin suunnittelemaan ja laskemaan ensi vuoden
raameja koulutyölle. Myös ensi vuonna Patamäessä opiskelevat luokat on päätetty.
Patamäki:
Patamäessä opiskelevat ensi vuonna kaikki 5.luokat ja kaksi neljättä luokkaa, 4A ja 4B. Tämän
vuoden luokkia ajatellen Patamäkeen tulevat siis lähtemään nykyiset 3AB ja 4ABCDE. Tämän
hetkisen suunnitelman mukaan nykyiset opettajat jatkavat ensi vuonna näillä luokilla
lukuunottamatta 4E-luokkaa, jonka opettaja tulee vaihtumaan.
Huhtikuun aikana suunnittelemme opettajien kanssa Patamäkeen muuttamista ja kuljetusten
järjestely on aluillaan yhteistyössä Sikun tukipalveluiden kanssa. Kuljetusta suunnitellaan siten, että
linja-autot ajavat tietyn reitin Metsokankaan halki ja poimivat oppilaat sovituilta pysäkeiltä.
Iltapäivällä paluumatka tapahtuu vastaavasti jättäen oppilaita sovituille pysäkeille. Oppilaiden
koulumatkan ja ajankäytön kannalta tämä on joustavampi ratkaisu kuin kokoontuminen ensin
koululle yhteislähtöä varten. Koulun läheisyydessä ei myöskään ole turvallista kokoontumispaikkaa
parhaan paikan jäädessä Korpimetson rakennustyömaan ja sen liikenteen alle. Ainakin lukuvuoden
alussa koulun aikuinen on mukana kuljetuksissa.
Kuljetusjärjestelyistä ja muista Patamäen suunnitelmista pidämme myöhemmin keväällä
tiedotustilaisuuden lähtevien luokkien oppilaille ja huoltajille. Opettajat myös käyvät kuljetuksiin ja
muihin uusiin asioihin liittyviä asioita lasten kanssa läpi sitä myöten, kun suunnitelmat vahvistuvat
ja oppilailla nousee kysymyksiä.
Muista ensi vuoden suunnitteluun liittyvistä asioista:
Täällä Metsokankaalla tulee ehkä useammalle luokalle uusia tilajärjestelyjä, kun osa luokista siirtyy
Patamäkeen. Suunnittelu on vielä kesken, mutta tavoitteena on, että ennen kesälomille lähtöä
jokainen tietää, missä oma luokkatila ensi vuonna sijaitsee. Kevään edetessä myös kysymykset ensi
vuoden opettajista lisääntyvät. Muutoksia on tulossa joillekin luokille niin kuin aina lukuvuoden
taitteissa on tapana tulla. Niistä tiedotetaan toukokuun aikana ja varmistetaan, että ne luokat, joilla
opettaja vaihtuu, tapaavat uuden opettajan ennen kesää, jos tuleva opettaja on tiedossa. Tänä vuonna
Oulun kaupungilla on määräaikaisten opettajien rekrytointi muuttunut ja se tulee viemään enemmän
aikaa ja kestämään pidempään kuin aikaisempina vuosina. Teemme kuitenkin parhaamme, että
suunnitelmat olisivat mahdollisimman valmiit toukokuun loppuun mennessä.
Aikuisten tärkeä viesti lapsille:
Muutosten edessä on tärkeää, että me aikuiset luomme turvaa lapsille. Suunnittelu ja päätökset
ottavat oman aikansa ja ajattelen, että meidän on tärkeä viestittää lapsille, että tämä hetki ja tämä
kevät ovat tärkeitä juuri nyt. Tuleva voi jännittää ja huolettaakin, mutta huolehtimalla ja
murehtimalla etukäteen asioiden etenemistä ei kuitenkaan voida jouduttaa. Olisi tärkeä,että lapset

voisivat nauttia paljon tämän kevään koulujutuista nykyisen luokan ja opettajan kanssa ilman, että
mahdollisen muutoksen odottaminen vie liikaa tilaa ajatuksista. Tuetaan yhteisvoimin kotona ja
koulussa tätä tavoitetta!
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