Muistio kokoontumisesta 27.11.2014
Paikalla 6 vanhempaa ja Anu Viita-Aho opettajien edustajana.
Viimeisimmät kuulumiset koulun puolelta
Viimeiset kuulumiset toi Anu Viita-Aho.
Anu kuuluu koulun Vihreä Lippu ohjelmaan. Sen tiimoilta pidettiin teemapäivä ennen syyslomaa. Teeman
aiheena oli Terve elämä, ja teemapäivänä oli erilaisia harrastuksia esittelyssä. Puhuimme lisäksi
oppilashuoltosuunnitelmasta, johon liittyen vanhempaintoimikunnan edustaja oli ollut
oppilashuoltopalaverissa koululla mukana. Tuossa palaverissa oli keskusteltu mm. koululaisten ruokailun
”ongelmista” viime aikoina, joista puhuimme viime palaverissa (Aiemmin vain yläkoulun puolella näkynyt
ilmiö on levinnyt nyt myös alakoulun puolelle: oppilaat eivät syö kouluruokailun aikana juuri mitään. Lisäksi
saatetaan oppilaiden keskuudessa jopa ihmetellä ääneen sitä, että joku voi hakea ruokaa, joka on niin
”pahaa”.) Keskustelimme vilkkaasti vanhempaintoimikunnassa siitä, miten tähän ongelmaan voitaisiin
puuttua.
Yhtenä ajatuksena esitettiin ruokailuun liittyvän teemapäivän pitämistä, jossa esimerkiksi joku ravintoasioista
enemmän tietävä vetäisi ikään sopivalla tavalla ravintovalistustunnin. Mikäli tällainen ei ole (esimerkiksi
rahoituksen puolesta) mahdollista, voisi ajatella esimerkiksi kasi/ysiluokkalaisten pitävän alemmille luokille
tietoiskuja aiheesta.
Oppilaat olivat esittäneet viihtyvyyttä edistäviä toimia ruokailuun: haluttiin toinen kello ruokalaan, samoin jo
käytössä olevat koristeet kuulemma tekevät ruokalasta viihtyisämmän. Palaverissa puhuttiin mm.
mausteiden lisäämistä linjastolle lasten käyttöön ja siitä, että lasten pitäisi paremmin päästä vaikuttamaan
toiveruokapäivän ruokaan.
Anu otti esille viime päivinä lehdissä näkyneet tiedot Pitkäkankaan sisäilmaongelmista koulun rehtorin
pyynnöstä. Hän painotti, että Pitkäkankaan koulu ei ole homekoulu, vaan sisäilmaongelmat ovat liittyneet
nimenomaan tunkkaiseen sisäilmaan ja ilmastointiin. Käynnissä olevalla Tekes-hankkeella pyritään saamaan
rahoitusta myös sisäilmaongelmien parantamiseen.
Pitkäkankaan opetussuunnitelmatyössä vanhemmat ovat saaneet pohtia, miten valittujen arvojen ”Rohkeus,
Reiluus, Vastuullisuus” pitäisi näkyä päivittäisessä työssä. Oulun kaupungin edustajat kokoavat
vanhempainkokousten tulokset näkyville myöhemmin.
Keskustelimme myös kevään kokoontumisten teemoista. Päätimme pitää seuraavan
vanhempaintoimikunnan palaverin KiVa-teemasta (Kiusauksen Vastaisuus). Anu lupasi kysellä koululta ko
hankkeeseen kuuluvaa opettajaa tammikuun tapaamiseen. Satu lupasi selvitellä myös Oulun kaupungin
rahoituskuvioita seuraavan vuoden tapahtumille.
Lukukauden seuraavat kokoontumisajankohdat




tiistai 27.1.2014 klo 18 (KiVa-teema)
keskiviikko 25.3.2014 klo 18
torstai 7.5.2014 klo 18

Oulunsalossa 3.12.2014
Satu Kontio
Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja
satu.kontio@hotmail.com
040-5313837

