Kotikoulutoimikunnan muistio
kokousaika: 17.4. ke klo 18.00
paikka: Ilves, 3 lk
LÄSNÄ: Hannu Tervo pj., Maarit Hertteli varapj., Olavi Ala-aho siht., Elena Sirviö, Sanna Lehto, Riitta
Palojärvi, Riitta Inkala, Annika Kaverinen

Pj toivotti osallistujat tervetulleiksi.
1 § kiusaamiskyselyn tulosten esittelyä
keskustelua: Elena Sirviö totesi, että kiusaamismääritelmä on vaikea asia päiväkodin lasten ymmärtää.
Sanna lehto totesi, että yksittäiset nahistelut eivät jää mieleen koko loppuiäksi, vaan ne kuuluvat lapsen
kasvuun ja kehitykseen. Kiusaamistermiä käytetään kaikessa nahistelua. Lasten nahistelu on muuttunut
rajummaksi
johtopäätöksiä: 1- 2 lk ymmärtävät kiusaamistermin omalla tavallaan. 3-6 lk:n tulokset ovat hyviä.
Uskaltaako lapsi kertoa todellisen kiusaamisen? Henkilökunnan oltava tarkkana koko ajan ja seurata mahd.
kiusaamista. Tulokset on kerrottava koulussa ja huoltajille yleisellä tasolla. Voiko kysely olla useammin kuin
kerran vuodessa? Kotona pitää kysellä lapsen koulunkäynnistä mm. kiusaamisesta.
2 §koulun henkilökunnan kokemukset oppilaiden käsipuhelimen käytön rajoituksesta kouluaikana
keskustelua: Rehtori kertoi, että kännykkä oli 4 -6 lk:lla käytössä toiminta- ja välitunnilla ja luonnollinen
kanssakäyminen vähentyi.
johtopäätöksiä: Kännykkäkielto on otettu hyvin vastaan eikä ole aiheuttanut oppilaissa mainittavaa
vastarintaa. Opettajat ovat olleet positiivisesti yllättyneitä kännykän käyttämättömyydestä.
netin käyttö: Tarvitseeko lapsen koulun aikana muuten olla netissä kuin opiskelutarkoituksessa?
3 § käyttäytyminen kouluruokailussa
keskustelua: Ruokailutilanne pyritään pitämään rauhallisena ja siistinä: ruokailupaikka jätetään siistiin
kuntoon. Melua vältetään, ei huudella muihin pöytiin tai ruokajonoon.
johtopäätöksiä: Lapset mukaan kehittämään ruokailun viihtyvyyttä.
Kotona kiinnitetään myös huomioita rauhalliseen ja siistiin ruokailuun.
4 § muutokset koulukyydityksessä
Asia on opetustoimessa vielä keskeneräinen. Päätöksiä tehdään pääsiäisen jälkeen. Kokouksessa rehtorilla
on uutta tietoa asiasta.
keskustelua: Koulukyyditysnormit tiukentuvat, mutta tilannetta ei ole vielä koulutoimessa päätetty.
johtopäätöksiä: Asiasta tiedotetaan huoltajia heti kun tieto kyydityksestä varmistuu.

5 § rehtorin käytöskoulu perjantaisin klo 13.35
Jatkamme Hyvän käytöksen teemaa koko lukukauden. Alkuvuoden aiheina olivat arkipäivän hyvät
käytöstavat.
Jos oppilailla ilmenee ko. asiassa ongelmia kouluviikon aikana, voidaan hänet jättää REHTORIN
käytöskouluun perjantaisin alkaen klo 13.35.
keskustelua: Rehtori pitää perjantaisin Käytös Koulua perjantaisin klo 13.35, mikäli oppilasta joudutaan
toistuvasti huomauttamaan huonosta käytöksestä
Johtopäätöksiä: Käytäntö hyväksyttiin.

Seuraava kokous on 22.5. ke klo 18.00.
Kahvitarjoilusta vastaa koulu ja Sanna Lehto.

