Muistio kokoontumisesta 29.4.2014
Paikalla 4 vanhempaa ja koulun edustaja
Viimeisimmät kuulumiset koulun puolelta
Viimeiset kuulumiset toi Leena Hekkanen OPS-laatutiimistä.
Hän kertoi tiimin työskentelystä. Mm uuden opetussuunnitelman teko on meneillään ja sitä jatketaan ensi
syksyn aikana. Uutena asiana opetussuunnitelmaan tulee mm. 6. luokalla alkava Ruotsin kielen opiskelu.
Leena kertoi myös säästövapaista ja pakkolomista, joita opettajilla on tämän vuoden aikana. Suurin osa
opettajista ajoittaa vapaan/pakkoloman toukokuun lopulle tai ennen syyslomaa. Leena esitteli myös oppilaille
tehtyä hyvinvointikyselyä, joka on tehty tietokoneella koulun tiloista jo lähes kaikilla luokka-asteilla. 9.
luokkalaisille kyselyä ei ole enää tehty, koska he siirtyvät pian koulusta muihin oppilaitoksiin.
Ajatuksena on tehdä samansisältöisiä kyselyitä jatkossa säännöllisesti, jotta voidaan verrata eri vuosien
tilastoja. Kyselyvastausten avulla voidaan puuttua asioihin, jotka vaikuttavat kouluviihtyvyyteen. Kysymykset
liittyivät esimerkiksi tiloihin, toimintaan, oppilaan päivärytmiin, koulukiusaamiseen ja kouluruokailuun. Kyselyn
tuloksia voidaan tarkastella luokka-asteittain, joten tulevan syksyn vanhempainilloissa tullaan varmasti
palaamaan kyselyn tuloksiin.
Puhuimme myös mahdollisuudesta järjestää ensi syksynä tarkempi kysely kouluruokailusta kaikille oppilaille,
jotta saisimme kokonaiskuvan oppilaiden mielipiteistä ruokailun suhteen. Esimerkiksi on tullut esille, että
ruoka on ollut ajoittain kylmää. Asiaa luvattiin viedä eteenpäin.
Alakoululaisten ”kevätjuhlaa” eli tänä vuonna ”lauleloita” vietetään keskiviikkona 28.5.2014 aamupäivästä.
Kyseiseen tilaisuuteen ovat myös vanhemmat tervetulleita. Tilaisuudesta tiedotetaan lähempänä tarkemmin.
Stipendirahat
Vanhempaintoimikunnan rahoista on aiempina vuosina hankittu stipendikirjat Pitkäkankaan alakoulun
kaikkien luokkien kahdelle oppilaalle (tyttö ja poika). Tämän lisäksi yläkoulun luokkien stipendiraha on tullut
osaksi vanhempaintoimikunnan rahoista. Tänä vuonna vanhempaintoimikunta osallistuu stipendikirjojen
hankintaan. Summa päätetään toukokuun tapahtuman jälkeen (14.5.2014), kun on tiedossa, mitä myyjäisistä
saadaan. Tilille halutaan jättää vähintään 200 euron vararahasto, jotta jatkossa tapahtumien järjestely on
mahdollista eikä kenenkään tarvitsisi hoitaa hankintoja omilla varoillaan.
Toukokuisen tapahtuman järjestelyt
Oulunsalon OHOVI on päättänyt järjestää yhteisen tapahtuman koko Oulunsalon alueen lapsille ja
vanhemmille. Tapahtuma on keskiviikkona 14.5.2014 klo 17 – 20 ja tapahtumaan on saatu mukaan paljon
mielenkiintoista ohjelmaa.
Pitkäkankaan vanhempaintoimikunta osallistuu tapahtumaan järjestämällä Popcorn/Pillimehu myyjäiset ja
pyrkii siten keräämään rahaa kevään stipendejä varten.
Kevään seuraavat kokoontumisajankohdat


Keskiviikko 21.5.2014 klo 18-19 joudutaan luultavasti siirtämään puheenjohtajan työmenon vuoksi.
Tästä tiedotetaan lähemmin myöhemmin.

