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1.

Järjestäytyminen

Koti- ja koulutoimikunnan lukuvuoden 2014-2015 puheenjohtajaksi valittiin Ari Salmi ja sihteeriksi
Hannamari Pietilä.
2.

OPS-2016

Tyti kertoi meneillään olevasta valtakunnallisesta opetussuunnitelmien uudistamistyöstä (OPS2016). Uusi OPS ei tuo kouluarkeen järisyttäviä muutoksia, mutta mm. ruotsin kielen opetus tulee
alkamaan jo 6. luokalla, joidenkin oppiaineiden sisältöihin ja painotuksiin annetaan kouluille
vapaammat raamit, ja mm. vuorovaikutteisuutta ja kestävän kehityksen opetusta lisätään.
Opetussuunnitelma rakentuu valtakunnallisista ja paikallisista osioista ja paikallisessa
suunnittelutyössä huomioidaan niin koulun henkilökunnan, oppilaiden kuin vanhempienkin
näkökulmat. Keskusteltiin vanhempien ja oppilaiden osallistumisesta suunnitelmatyöhön ja siitä, miten
vanhempien näkökulma ja arvopohja voitaisiin parhaiten ottaa huomioon koulukohtaisessa
suunnittelutyössä. Päätettiin laatia vanhemmille kysely siitä, millaisia asioita Madekosken koulussa
tulisi painottaa ja mihin suuntaan koulun toimintaa kehittää. Lähtökohdaksi otetaan Turun kasvatus- ja
opetustoimen kysely opettajille ja huoltajille, löytyy osoitteesta:
http://www.oph.fi/download/144538_Ops_Turku_Kysely_huoltajille_ja_henkilokunnalle.pdf
Turun kyselylomaketta muokataan kokouksessa heränneiden kommenttien perusteella opettajien
keskuudessa, ja se lähetetään vanhemmille lähiviikkoina. Mahdollisesti pidetään vielä OPSvanhempainilta myöhemmin, kyselyn palauttamisaktiivisuudesta ja vastauksista riippuen.
Suomen Vanhempainliiton sivustolta http://www.vanhempainliitto.fi/ops2016 löytyy paljon
tietoa opetussuunnitelmien uudistamistyöstä. OPS-2016:n mukaiseen opetukseen siirrytään
lukuvuoden 2016 alusta alkaen.

3.

Koulutekstiilit

Viime vuonna koulutekstiilit toimitti oululainen JO-HA Oy ja sekä tekstiileihin että tilaustoimitusprosessiin oltiin tyytyväisiä. Koulutekstiilien tilaaminen päätettiin toteuttaa tänä
vuonna samalla sapluunalla, mutta hieman nopeammalla aikataululla, jotta vaatteet saataisiin jo
hyvissä ajoin ennen joulua. Ari ja Juha etsivät viimevuotiset väri- yms. tiedot ja tilauslomakkeet
tulevat lasten mukana jakoon kuukauden sisällä.
4.

Tapahtumat lukuvuoden aikana

Tämän lukuvuoden aikana ei ole lauantaityöpäiviä. Juha kertoi syyslomaviikkoa edeltävällä viikolla
toteutettavasta Maikkulan yläkoulun alueen teemaviikosta, jolloin alueen alakouluissa keskustellaan ja
toimitaan Kestävän kehityksen teeman puitteissa. Teemaviikkoa on suunniteltu yhteistyössä alueen
muiden alakoulujen kanssa.
Keskusteltiin koti- ja koulutoimikunnan halukkuudesta järjestää ilta- tai lauantaitapahtuma.
Keskusteltiin mm. seuraavista ideoista: seikkailurata / toimintapolku koulun lähiympäristöön,
keväinen hiihtoiltapäivä, toukokuinen pyöräily/liikennepäivä. Päätettiin toteuttaa koulun ja kotien
yhteinen Halloween-ilta Madekosken koulun piha-alueella torstaina
16.10.2014. Laittakaa jo merkintä kalenteriin! Seuraavassa kokouksessa suunnitellaan illan sisältö ja
aikataulu tarkemmin (taskulamppusuunnistus / lyhtypolku / askartelupiste tms.). 5B-luokka +
vanhemmat hoitavat kuuman mehun yms. myynnin leirikoulurahastoaan varten.
Lisäksi Sirpa lupasi selvittää mahdollisuutta käyttää Madekosken koulun läheistä niittyä talvella
hiihtämiseen.
5.

Koti- ja koulutoimikunnan syyslukukauden kokoukset:

to 25.9.2014 Heikkilänkankaan koululla klo 18
ke 5.11.2014Madekosken koululla klo 18
Juha jakaa pöytäkirjat Wilman kautta vanhemmille, ne löytyvät myös koulun
nettisivulta osoitteesta: http://www.ouka.fi/oulu/madekosken-koulu/kodin-ja-koulun-yhteistyo
6.

Kokous päätettiin klo 19:45.

Seuraava kokous 25.9.2014 klo 18 Heikkilänkankaan koululla.

