Muistio kokoontumisesta 12.12.2013

Viimeisimmät kuulumiset koulun puolelta toi tilaisuuteen eritysopetuksesta vastaava Maarit Rantala.
Hän esitteli Hyvinvoinnin portaat-mallin, jossa jokaiselle luokka-asteelle on valittu oma hyvinvointiin liittyvä
aihealue. Esimerkiksi 1-2 luokkalaisille aihealue on ”Tunteet tutuiksi”, 3-4 luokkalaisille ”Ryhmäyttäminen”, 5.
luokkalaisille ”Mielen hyvinvointi”, 6.luokkalaisille ”Itsetunto kuntoon”, 7.luokkalaisille ”Minä osana erilaisia
ryhmiä”, 8. luokkalaisille ”Minä ja minun valintani”, 9. luokkalaisille ”Tulevaisuus”. Toimintaa tukevat myös
Kummioppilaat, Tukarit, Oppilaskunnan toiminta, Kiva-koulu, Verso, Vihreä lippu ja Vanhempaintoimikunta.
Maarit esitteli myös oppilashuollon rakennetta, johon kuulu OH-ryhmä, OH-neuvottelu sekä OH-pysäkit. OHryhmä kokoontuu kahden kuukauden välein, ja Maarit kutsui myös vanhempaintoimikunnan edustajia
mukaan toimintaan. Tammikuun palaverissa katsotaan, pääseekö joku paikalle. Seuraava kokous on
tiistaina 4.2.2013 klo 8:15 – 9:45.

Viisaasti verkossa-tilaisuuden järjestäminen vanhemmille












Ajankohta 10-16.2.2014, Mediataitoviikon aikana -> sovittiin alustavasti tiistai 11.2.2013, tarkistetaan
kouluttajalta käykö ilta
MLL:n valmis koulutuspaketti
Hinta 175 eur/yksi opetustilaisuus + matkakulut
Päätettiin järjestää kaksi tilaisuutta, toinen 1-6 lk vanhemmille, ja toinen 7-9 + luokiolaisten
vanhemmille kuitenkin samana iltana 18-19 ja 19-20
Lähetetään alueellisen toimintarahan anomus Oulun kaupungille, eräpäivä 13.12.2013 - Satu
Anne Nivala varaa auditorion ja hoitaa käytännön järjestelyt tilan/AV-tekniikan suhteen
Satu Kontio lähettää tiedotteen tilaisuudesta raija.karinkanta@ouka.fi osoitteeseen, toiveena että
tieto välitetään kaikille Oulunsalon kouluille sekä Wilman kautta kaikille Pitkäkankaan koulun
oppilaiden vanhemmille
Tilaisuuden yhteyteen järjestetään arpajaiset, pyydetään lahjoituksia kahteen herkkukoriin
paikallisilta kaupoilta. Arvan hinta 1-2 euroa.
Lisäksi tilaisuudessa on mahdollista antaa ”vapaaehtoinen kannatusmaksu”
vanhempaintoimikunnalle
Satu ottaa yhteyttä Ulla Peteriin, ajatuksena tiedottaa paikaillislehdessä tulevasta tilaisuudesta ja
mahdollisesti Mediataitoviikosta

Toukokuisen tapahtuman järjestelyt tai vaihtoehtoisen rahankeräysmallin ideointi



Päätettiin, että ei lähdetä järjestämään tapahtumaa, koska vanhempaintoimikunnassa on niin vähän
kävijöitä
Ideoidaan seuraavaan palaveriin mennessä jotain muuta rahainkeruumallia

Mahdollinen toinen tilaisuus vanhemmille
Juttelimme lyhyesti myös siitä, että voisimme järjestää myös toisen vanhemmille suunnatun tilaisuuden joko
keväällä tai alkusyksystä. Esimerkiksi Vanhempainliitolla on luennoitsijoita, joita voisi pyytää pitämään
koulutusta jostain kiinnostavasta aiheesta. Vanhempainliiton luennot ovat yleensä maksuttomia. Tätä
mietitään eteenpäin keväällä.

Ensi kevään kokoontumisajankohdat
Päätimme ensi kevään kokoontumisajankohdat:






Tiistai 28.1.2014 klo 18-19
Keskiviikko 26.2.2014 klo 18-19
Torstai 27.3.2014 klo 18-19
Tiistai 29.4.2014 klo 18-19
Keskiviikko 21.5.2014 klo 18-19

