Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta

KOKOUSMUISTIO

Aika:

25.3.2015 klo 18:00 – 20:20

Paikka:

Metsokankaan koulu, opettajanhuone Luppo

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01.
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Hyväksyttiin esityslista, mutta vaihdettiin kohtien 3 ja 4 järjestystä. Kohta 6
päätettiin käsitellä kohdan 5 yhteydessä.
Johanna Wahlberg ja Anu Grekula
ääntenlaskijoiksi.

valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi ja

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä runsaasti vanhempia. Tarkka läsnäolijalista on
liitteessä 1.
3. PATAMÄKEEN LÄHTEVÄT LUOKAT
Rehtori Anna-Kaarina Jääskeläinen kertoi, että ensi vuoden suunnittelu on edennyt
siihen pisteeseen, että Patamäen kouluun lähtevät luokat on päätetty. Ensi
lukuvuonna 2015–16 Patamäkeen ohjataan 7 luokkaa. Siirtyvät luokat ovat tulevat
vitosluokat 5A, 5B, 5C, 5D sekä 5E (nyk. 4A, 4B, 4C, 4D ja 4E). Vitosluokkien lisäksi
Patamäkeen ohjataan tulevat luokat 4A ja 4B (nyk. 3A ja 3B). Rehtori lupasi laittaa
tarkemman tiedotteen Patamäkeen siirtymisestä heti kokouksen jälkeisenä
päivänä. Näiden luokkien nykyisistä opettajista jatkavat luokkansa mukana kaikki
paitsi luokan 4E opettaja.
A-K Jääskeläinen kertoi päätökseen vaikuttaneen sekä opettajien taidot että
yhteistyö opettajien ja luokkien kesken. Tulevia kuudesluokkiakin oli mietitty,
mutta heidän oli päätetty antaa valmistautua rauhassa yläkouluun siirtymiseen.
Tämän hetken suunnitelman mukaan Patamäkeen siirtyvät luokat ovat siellä
vuoden kerrallaan.
Vanhempien osalta huomautettiin myös, että osalla tulevista nelosista
koulurakennus on vaihtunut joka vuosi, vaikkakin hallinnollisesti ovat pysyneet
saman koulun oppilaina.
4. TULEVAT EKALUOKKALAISET

Metsokankaan koulussa aloittaa ensi syksynä 2015 173 uutta ekaluokkalaista.
Heistä muodostetaan 8 luokkaa, jolloin kullekin luokalle tulee noin 22 oppilasta.
Ekaluokkalaisten kouluun tutustuminen on 13.5. Opettajien rekrytointi voi joiltain
osin mennä tänä vuonna pidemmälle, sillä hakumenettely on muuttunut.
5. ja 6. HYVINVOINTIKYSELYN TULOKSIA SEKÄ KOULUN WC-TILOJEN SIISTEYS
Käytiin läpi koulussa 4-9 -luokkien oppilaille tehdyn hyvinvointikyselyn tuloksia.
Vastaavanlaisia kyselyjä on tarkoitus tehdä jatkossa vuosittain, jolloin voidaan
seurata myös tulosten muuttumista ajan myötä. Kyselyssä oppilaat olivat saaneet
ottaa kantaa mm. tilojen riittävyyteen, siisteyteen, sosiaaliseen ilmapiiriin,
oppilaiden ja opettajien suhteeseen ja omaan terveydentilaan.
Alakoulussa toteutetussa kyselyssä koulun siisteyttä koskevien kysymysten
yhteydessä oli noussut esiin koulun vessojen epäsiisteys. Samasta asiasta on tullut
palautetta myös vanhempaintoimikunnan puheenjohtajalle sekä joillekin
toimikunnan jäsenille lapsien ja muiden vanhempien taholta. Rehtori kertoi, että
vessojen siisteys tuntuu vaihtelevan koulun eri osissa. Vessojen siisteydestä
huolehtivalle taholle on annettu palautetta ja siihen on kiinnitetty huomiota.
Vessojen lisäksi myös ruokalan siisteyteen on kiinnitetty huomiota etenkin
ruokalinjastojen ympärillä lounasvuorojen välissä. Keskusteltiin myös siitä, että
lapsia voisi kodeissakin ohjeistaa huolehtimaan omista jäljistään myös wc-tiloissa.
Lisäksi yleisiä hyviä tapoja on, että jokainen nostaa pudottamansa roskat ja ettei
esim. kyniä teroiteta lattialle.
Kysely oli varsin perusteellinen, mutta vanhempien silmiin pisti mm. se, että
oppilaat pitivät koulutiloja hieman ahtaampina kuin keskimäärin muiden Suomen
koulujen lapset, mutta pihaan oltiin kohtalaisen tyytyväisiä. Koulutyötä katsottiin
olevan sopivasti, työrauhan riittävää ja sääntöjen olevan selviä. Ikävää oli kuitenkin
huomata, että melkein 10 prosenttia oppilaista oli sitä mieltä, ettei heillä ollut
yhtään ystävää koulussa. Tämä puhutti vanhempia ja he toivoivatkin opettajilta
ryhmäyttämistä tuntien aikana.
Yläkoulun tulokset olivat pääpiirteissään samantyyppisiä, joskin vastaajat olivat
hieman kriittisempiä mielipiteissään.
6. KOULUN WC-TILOJEN SIISTEYS
Käsiteltiin kohdan 5 yhteydessä.
7. VANHEMPAINTOIMIKUNNAN RAHATILANNE
Vanhempaintoimikunnalla on rahaa 1643 euroa aiemmilta vuosilta. Mietittiin,
voitaisiinko rahaa käyttää tänä vuonna enemmän stipendeihin vai voitaisiinko niillä
järjestää oppilaille konsertti tai ostaa koululle esim. pelejä. Päätös jätettiin
seuraavaan kokoukseen.

8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Keskusteltiin siitä, ettei tänä vuonna järjestetty laskettelupäivää varttuneimmille
oppilaille aiempien vuosien tapaan. Rehtori kertoi, että liikuntapäiviä on järjestetty
soluittain tai pienemmissä ryhmissä, sillä oppilaita on niin paljon ja matkat on
vaikea järjestää koko joukolle. Koululla on tapana antaa jokaiselle luokalle
retkiraha ja opettaja saa päättää millä retkillä luokat käyvät. Esim. Pikkumetson
väki vietti Virpiniemessä syysliikuntapäivän. Osa vanhemmista piti järjestelyä
epäoikeudenmukaisena, koska lapsen opettajan aktiivisuudesta on kiinni kuinka
paljon käydään retkillä vai käydäänkö ollenkaan. Esimerkiksi osa luokista ei olleet
käyneet retkillä minään vuonna, kun taas aktiivisen opettajan oppilaat useamman
kerran vuodessa. Tästä johtuen osa vanhemmista toivoi koko koulun yhteisiä
retkiä (esimerkiksi talviliikuntapäivää), jotta kaikki oppilaat pääsisivät retkelle edes
kerran vuodessa. Vanhempien mielestä retkien järjestäminen onnistuu isollakin
porukalla hyvällä organisoinnilla.
9. SEURAAVA KOKOUS
Vanhempaintoimikunnan seuraava kokous pidetään torstaina 23.4. klo 18 Lupossa.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Kaisa Kaitera päätti kokouksen klo 20.20
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