Rehtorin tiedote, syyskuu 2014

Tervehdys koteihin!

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunnassa 11.9.2014 esiteltiin koulun toimintaan liittyviä
lukuvuoden aikana työstettäviä isoja asioita.
Perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistaminen, OPS16
Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet valmistuvat syksyllä 2014 (http://www.oph.fi/ops2016) ja
samaan aikaan käynnistyy paikallinen ja koulukohtainen opetussuunnitelman uudistamistyö. Koulun
henkilöstö työstää uutta opetussuunnitelmaa syyslukukauden aikana kahtena koulutusiltapäivänä sekä
tarpeen mukaan myös tiimi- ja kokousajoilla. Keväällä ja seuraavana lukuvuonna työ jatkuu. Paikalliset
opetussuunnitelmat otetaan käyttöön portaittain elokuusta 2016 alkaen. Kaikilla luokka-asteilla uudet
opetussuunnitelmat ovat käytössä elokuussa 2020. Myös oppilaat ja huoltajat pääsevät kertomaan
näkemyksensä uuteen opetussuunnitelmaan liittyen. Tästä tarkemmin myöhemmin.
Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on otettu käyttöön elokuussa 2014. Uuden lain hengessä
oppilashuoltotyö painottuu entistä enemmän koko kouluyhteisöä koskevaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia
edistävään ennaltaehkäisevään työhön. Näin ollen koulun oppilashuoltotyö on kaikkien koulun aikuisten
vastuulla. Oppilashuoltoryhmän rooli on toimia koordinaattorina ja toimintojen kehittäjänä. Jos huoli herää
yksittäisen oppilaan asioista, kootaan oppilashuoltoryhmän jäsenistä pienempi moniammatillinen
asiantuntijaryhmä, joka yhdessä perheen kanssa käsittelee asiaa.
Metsokankaalla otetaan käyttöön kuluvan lukuvuoden aikana Hyvinvoinnin portaat: jokaiselle luokkaasteelle on koottu muutamien tuokioiden mittainen toimintapaketti, jonka avulla harjoitellaan
tunnetaitoja, itsetuntemusta, toisten huomioimista, kaverina olemista jne. Eri vuosiluokilla painottuvat eri
teemat. Lisäksi olemme suunnitelleet hyvinvointikyselyn toteuttamista. Kysely suunnattaneen vuosittain 4.9. –luokkien oppilaille.
Korpimetson suunnittelu ja rakentamiseen valmistautuminen
Uuden noin 400 oppilaan moduulikoulun suunnittelu aloitettiin loppukeväästä 2014 ja rakentaminen
aloitettaneen kesällä 2015. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan koulun pitäisi valmistua kesällä 2016 ja
koulutoiminta voisi alkaa elokuussa 2016 lukuvuoden alkaessa.
Koulutiloja suunniteltaessa on kiinnitetty huomiota tilojen joustavuuteen ja muunneltavuuteen, mikä
mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön. Myös tilojen hyvään akustiikkaan tullaan kiinnittämään huomiota.
Uudenlaisten tilaratkaisujen myötä Metsokankaalla jo hyvin vauhdissa olevan toimintakulttuurin ja
pedagogiikan kehittäminen jatkuu edelleen. Entistä enemmän tullaan käyttämään menetelmiä, jotka
mahdollistavat yhteisen tiedonrakentelun, osallisuuden, aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden. Samalla
huomioidaan arvioinnin monipuolistaminen ja kehittäminen.
Metsokankaan koulu Patamäessä lukuvuonna 2015-16

Korpimetson valmistumista odotettaessa toimii 7-8 koulumme luokkaa Patamäessä tulevana lukuvuonna.
Päätökset Patamäkeen vuodeksi siirtyvistä luokista tehdään kevätlukukauden 2015 aikana uusien
ekaluokkien määrän varmistuttua. Todennäköisimmin luokat tulevat olemaan luokka-asteilta 3-6.
Toiveenamme on myös, että mahdollisimman moni luokka voisi siirtyä Patamäkeen tutun opettajan kanssa,
jolloin toiminta uudessa ympäristössä on helpompi aloittaa.
Patamäen opetusjärjestelyjä suunnitellessamme kiinnitämme huomiota paljon siihen, että Patamäestä
tulisi vuoden ajaksi mahdollisimman toimiva yksikkö ja sinne siirtyvien opettajien joukko omaisi
monipuolisesti erilaisia vahvuuksia, jotta koulu olisi mahdollisimman ”omavarainen” eikä opettajien
tarvitsisi kulkea koulupäivän aikana opettamassa sekä Metsokankaalla että Patamäessä.
Oppilaille tullaan järjestämään kuljetus Patamäkeen. Kuljetusjärjestelyt varmistuvat kevätlukukauden
aikana. Toki reippaat urheilijanuorukaiset ja -neitokaiset voivat myös pyöräillä Patamäkeen, jos perhe pitää
matkaa kohtuullisena ja turvallisena.
Olemme vararehtori Oton kanssa käyneet jo tutustumassa Patamäkeen. Meitä odottaa siellä
hyväkuntoinen joskin fyysiseltä rakenteeltaan hyvin erilainen talo kuin tämä meidän Metsokankaamme.
Luokkatilat ja ruokala ovat hyvässä kunnossa, välituntipiha on väljä ja mukava ja koulun ympärillä on hyvät
ulkoilumaastot. Patamäkeen siirtyviä oppilaita ja opettajia odottaa hyvä toimintaympäristö.

