MUISTIO

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta

Aika: 15.5.2012 kello 18.00-20.00
Paikka: Metsokankaan koulu, henkilökunnan kahvio
Läsnä: Merja Marjakangas, Sari Turtiainen (puheenjohtaja, muistion laatija), Kalle Komulainen,
Pekka Ryhänen ja muut jäsenet

1. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio puuttui kokouksesta, joten sitä ei käsitelty. Muistio löytyy koulun
kotisivuilta.
Ennen muita aiheita rehtori Kalle Komulainen kertoi tulevan lukuvuoden tilanteesta. Ensi syksynä
Metsokankaan koulun oppilasmäärä on 649. Kouluun tulee viisi uutta opettajaa, joiden valinta on
juuri käynnissä. Isoimmat oppilasryhmät ovat kooltaan 26-28 oppilasta. Puolet koko koulun
oppilasmäärästä on tulevana lukuvuotena 1.-2.-luokkalaisia.
Elementtikoulun rakennustyöt eli pohjatyöt aloitetaan syksyllä. Tiloihin sijoittuu kahdeksan
koululuokkaa ja neljä päiväkotiryhmää lukuvuodesta 2013-2014 alkaen.
Jatkossa aamupäivä- ja iltapäiväkerhotoiminnalla ei ole omia tiloja, vaan toiminta alkaa luokissa
opetuksen päätyttyä. Ryhmiä on neljä ja niissä on 120 lasta. Ainakin kaikille 1.-luokkalaisille
hakijoille on saatu ap/ip-kerhopaikat ja 2.-luokkalaiset ovat etusijalla iltapäivisin koulun tiloissa
toteutettaviin muihin vapaa-ajan kerhoihin.
2. Puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajan

esityksestä

valittiin

vanhempaintoimikunnalle

uusi

puheenjohtaja

ja

varapuheenjohtaja. Käytiin keskustelua aiheesta ja tehtiin esityksiä henkilöistä. Valituiksi tulivat
Sari

Turtiainen

puheenjohtajaksi

ja

Merja

Marjakangas

varapuheenjohtajaksi.

Vanhempaintoimikuntaan rekrytoidaan jälleen myös uusia jäseniä eri luokilta ensi syyslukukauden
alussa.
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3. Comenius-hankkeen esittely
Pekka Ryhänen kertoi 2-vuotisesta projektista, joka on päättymässä keväällä. Projektissa on
toteutettu kulttuurivaihtoa eri maiden koulujen välillä. Henkilökunnasta Pekka Ryhänen ja Petri
Korpi ovat osallistuneet hankkeeseen ja käyneet tutustumassa kouluihin eri maissa. Projektiin liittyi
myös tehtäviä, joita oppilaat ovat tehneet eri kouluissa samaan aikaan. Kulttuurivaihtoon liittyvät
tehtävät ovat koskeneet hyvin monenlaisia aiheita, esim. eri maiden ruokakulttuuria. Oppilaiden
tuotokset on jaettu projektiin osallistuneiden koulujen kesken ja oppilaat ovat olleet tehtävistä ja
kulttuurienvälisestä toiminnasta innostuneita. Kansainvälistä yhteistyötä on näin toteutettu
käytännössä Metsokankaan koulussa. Pekka Ryhäsen mukaan kokemus on ollut hyvin positiivinen.
Saman projektin puitteissa kävi tammikuussa 25 ulkomaista opettajaa tutustumassa kouluun ja
ryhmä tapasi oppilaita sekä opettajia. Metsokankaan koulu oli tehnyt vaikutuksen vierailijoihin.
Koulu hakee mahdollisesti uudelleen mukaan ohjelmaan, jolloin uudet opettajat pääsevät mukaan.
Uuden projektin kautta voisi hakea mukaan toimintaan, johon sisältyy myös opiskelijaliikkuvuutta.
4. Lukuvuoden toiminnan arviointi ryhmissä sekä tulevaisuuden taidot ja niiden opettaminen
koulussa
Seuraavaksi suoritettiin ryhmätyöskentelynä lukuvuoden toiminnan arviointi koskien koulun ja
vanhempaintoimikunnan toimintaa sekä ideoitiin, miten tulevaisuuden taitoja voisi kehittää yhä
enemmän kouluopetuksessa. Teemoista käytiin vilkasta keskustelua ja ryhmien kommentit
purettiin yhdessä. Ryhmätöiden tulokset ovat liitteenä.
Ryhmätöiden ohessa sovittiin, että jatkossa vanhempaintoimikunta kokoontuu kuusi kertaa
lukuvuodessa eli kolme kertaa syyslukukaudella ja kolme kertaa kevätlukukaudella. Riittävän tiivis
kokousrytmi edistää tehokkaammin asioiden käsittelyä ja päätösten toteuttamista.
5. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
6. Seuraava kokous
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään 6.9.2012 klo 18-20. Paikka sama.
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