Koti-koulutoimikunnan pöytäkirja
Aika

13.11.2014 klo 17.30

Paikka

Vesalan koulun henkilökunnan taukotilassa

Läsnäolijat: Miia Heilala pj, Inga Telkkälä, Riku Kokko, Antti Wathen, Elena Sirviö, Olavi Ala-aho, rehtori/
sihteeri
Käsiteltävät asiat:
1§ OPS – työ
Esitys:
-

ennakkotehtävä: pohdi Ylikiimingin ja Vesalan koulujen ehdotusta Oulun kaupungin
perusopetuksen arvopohjaksi. Ks. liite.

-

muodostimme parin ja kolmen hengen ryhmän, jotka pohtivat Ylikiimingin ja Vesalan koulujen
ehdotusta Oulun kaupungin perusopetuksen arvopohjaksi.

Päätös:
Toimikunta korosti arvopohjasta seuraavia asioita:
-

reiluus: yksilöllisyyden ja erilaisuuden huomioiminen, empatiataitojen opettaminen

-

rohkeus: kiusaamiseen ja epäkohtiin puuttuminen, yksilöllisyys

-

vastuullisuus: kestävä kehitys, vastuu omasta toiminnasta, koulutyön suunnittelussa myös
”hiljaisten oppilaiden mielipide kuuluviin”

2§ Vuosikello
Esitys:
Marras/joulukuu
-

Oulun kaupungin arvokyselyyn osallistuminen, sähköinen kysely tulossa

-

tonttupolku, ks. edellinen pöytäkirja

Tammikuu
-

Vesalan koulun OPS – työ alkaa, koulun erityspiirteiden huomioiminen OPS:ssa

Helmi-/maaliskuu
-

OPS-työ jatkuu…

-

Ystävänpäivä – kestit, tarjotaan munkit + mehut koulun oppilaille, koti-koulukunta vastaa tästä

-

Ulkoilu-/hiihtotapahtuman järjestäminen yhdessä kylätoimikunnan kanssa

Huhti-/toukokuu
-

OPS-työ jatkuu…

-

seuraavan lukuvuoden suunnittelua:
o

millaisia asioita painotetaan seuraavana lukuvuonna koulutyössä? Esim. vuosi 2013 oli
hyvän käytöksen vuosi, löytyykö teemaa tulevalle vuodelle?

o

syksyn aihe vanhempainiltaan

-

stipendi, koti-koulukunnan stipendin kriteerit

-

koulun kevätjuhla ja siihen osallistuminen

-

kirpputori/myyjäiset yhdessä kylätoimikunnan kanssa

-

Tervahölkkään osallistuminen + omakustanteinen ruokailu

Päätös: Toimikunta hyväksyi vuosikellon.

3 § Tonttupolun ohjelma 12.12 pe klo 17.00 ulkona ja klo 19.00 Valpas- salisssa
-

koulun musiikkiohjelma yhteislaulutilaisuuteen, Maarit Haatainen

-

koulu-ukki joulupukkina, Eero Kaski

-

kaksi ponia talutusratsastukseen säävarauksella, Tanja Heikkilä

-

rastipolkuaihe: Heidi valmistelee aiheen koulun luokan kanssa

-

kynttilät seurakunnalta

-

kyläyhdistys hoitaa tarjoilun tietotorilla useasta tarjoilupisteestä

-

5-6 lk huolehtii ’

-

makkaran myynnin, Perttu, Antti W ja Riku K

-

kyläyhdistys ja koulu tiedottavat tilaisuudesta Wilmassa, facebookissa ja tiedotteella

-

joulupussi: Riku kysyy sponsoriksi S-markettia ja Kaskipuuta, Inga Mammutihirttä, Miia
Tiitukkaa

-

toimikunta työstää asiaa s-postissa ja Miia ja Inga kokoavat joulupussit

Kotikoulutoimikunta valmistelee tonttupolkuohjelman 1.12. ma klo 17.30.

4 § Ilkivalta koulussa
Rehtori esitteli alkuviikosta koulussa tapahtuneen ilkivallan toimikunnalle.
Toimikunnan varapuheenjohtaja Miia Heilala laatii asiasta tiedotteen huoltajille.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

