Metsokankaan
yhtenäisperuskoulu

Metsokankaan koulu

• yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9
• lukuvuonna 2019-20 Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1430
peruskoululaista
• ekaluokkalaisia ilmoittautunut noin 160
• 1-6 –luokkalaisia noin 1010
• 7-9 -luokkalaisia noin 420
• opettajia lähes sata ja koulunkäynninohjaajia noin kaksikymmentä
• 5 alueellista erityisryhmää, arjessa puhumme pienryhmistä

• Koulu toimii neljässä rakennuksessa: Isometson (pääkoulu), Pikkumetson
(elementtikoulu), Korpimetson ja Ukkometson yksiköissä
• Pikkumetson ja Isometson välituntialueet ovat yhteisiä, samoin liikuntatilat

Ekaluokat lukuvuonna 2019-20
• Pikkumetsossa toimivat luokat
• 1B Minna Kangas, 1C Sanna Tittonen, 1D Susanna Tulkki, 1E Henna Väkiparta,
sijaisena Elina Hyykoski
• Liikuntatuntien, yhteisten tapahtumien ja kummitoiminnan puitteissa Pikkumetson
oppilaat tutustuvat myös Isometsoon.

• Isometsossa B2-solussa ensimmäisessä kerroksessa toimivat luokat
• 1A Tea Mustaparta, 1F Niina Siltari, 1G Sanna-Kaisa Inget-Sipola, 1H Pirjo Pukari
• Luokkia muodostettaessa on huomioitu pedagogiset perusteet ja eskariryhmät siten,
että samalle luokalle tulee tuttuja eskarista.
• Syksyllä koulun alettua tarkastellaan vielä luokkien toimivuutta.

Ekaluokkalaisen koulupäivä
• koulua useimmiten 8.15-12.05 tai klo 9.05-13.05, joskus koulu voi
päättyä jo 11.00
• opettaja ryhmittelee oppilaat pedagogisin perustein kahteen eri
ryhmään, jotka saattavat muuttua lukuvuoden aikana
• ryhmien jakotunteja käytetään useimmiten äidinkielessä, matematiikassa
ja käsitöissä

• oppiaineita ovat äidinkieli, matematiikka, ympäristö- ja luonnontieto eli
YMP, uskonto tai elämänkatsomustieto, liikunta, musiikki, kuvaamataito
ja käsityö
• A1-kielen opiskelu alkaa jo ekaluokan tammikuussa, syksyllä koulu
järjestää kielivalinnoista tiedotustilaisuuden
• iltapäivätoiminnan ryhmät toimivat Isometson tiloissa klo 11-16.30

Oppitunnit ja välitunnit
• 45 minuutin oppitunnit, jotka on rytmitetty 90 minuutin ja 45
minuutin kokonaisuuksiin. Tuplatuntien välillä on 30 minuutin tai
15 minuutin välitunti.
• Oppitunnin pituuden muutoksen myötä käytössä olleesta
jaksojärjestelmästä luovutaan ensi lukuvuoden alkaessa.

• Ruokailu on klo 10.00 – 10.45 liukuen siten, että toisinaan oppilaat
palaavat vielä ruokailusta jatkamaan oppituntia.
• Pikkumetsossa on luokkaruokailu, Isometsossa aterioidaan ruokalassa.

• Välitunneilla ulkoillaan keleistä riippumatta, joten lapsella on
tarpeen olla sään mukainen ulkovaatetus.
• Vaatteita unohtuu kovin paljon käytäville ja pihallekin → nimikoittehan
kaikki vaatteet!

Käytänteitä
• Kannustamme oppilaita kulkemaan kouluun kävellen tai pyörällä! Jos
vanhemmat tuovat lapsen autolla, saattopaikkana on
• joko päiväkodin parkkipaikka, josta lapset siirtyvät pyörätien kautta välituntipihalle
• liikuntakentän parkkipaikka, josta lapset siirtyvät kentän kautta välituntipihalle

• poissaolosta heti ilmoitus omalle opettajalle sähköpostiin, wilmaan tai tekstarilla
• poissaolosta erillinen ilmoitus iltapäivätoimintaan
• perheen kouluajoille osuvien lomamatkojen aikana lasten koulutyöstä
huolehtiminen on huoltajien vastuulla
• vapaata pyydetään wilmassa olevalla lomakkeella, ohjeet löytyvät koulun kotisivuilta

• vanhempainilta elokuussa:
• luokan omat käytänteet
• läksyt
• Wilma

Kouluterveydenhuolto
• Kouluterveydenhoitajat ovat koulussa tavattavissa päivittäin.
• Yhteystiedot ja päivystysajat ovat koulun kotisivuilla ”Oppimisen tuki”
• Kouluterveydenhoitajiin voi olla yhteydessä puhelimen lisäksi wilman
välityksellä, mikä voi olla hyvä vaihtoehto, jos puhelimitse ei tavoita.
• Ekaluokan aikana jokaisella on laaja terveystarkastus, johon kuuluu sekä
terveydenhoitajan- että lääkärintarkastus
• Koulutervdeydenhoito ei ole sairaanhoitoa. Sairastapauksissa ollaan yhteydessä
terveyskeskukseen.
• Kouluterveydenhoitaja voi kirjoittaa terveydenhoitajan todistuksen alle 12vuotiaan lapsen sairastuessa.

Lukuvuosi 2019-20
• Lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019
• koulua ensimmäisenä päivänä ekaluokkalaisilla klo 8.30-12.05
• opettajat kokoavat luokat välituntipihalla
• Pikkumetson luokat 1BCDE Pikkumetson sisäänkäyntien edustalla
• Isometson luokat 1AFG B1-solun sisäänkäynnin luona keltaisen seinän kulmauksessa.
• Taksilla kouluun tulevien lasten osalta varmistetaan käytännöt erikseen. Tarvittaessa
koulunkäynninohjaajat ovat vastassa taksilaisia ja saattavat luokkaan. On myös
mahdollista, että lapsi siirtyy taksilta välituntipihalle odottamaan kellon soittoa.
• Tarkempia tietoja koulusta ja koulun alkamisesta, lukuvuoden loma-ajoista yms. päivitetään
koulun kotisivuille (http://www.ouka.fi/oulu/metsokankaan-koulu) elokuussa ennen koulun
alkamista.

Koulutyön painopisteet
Meidän Metsokangas!
• Yhteistoiminta ja yhteisöllisyys eri tavoin toteutettuna:
• yhteistyötä sekä rinnakkaisluokkien että eri ikäisten oppilaiden välillä
• kaikkien oppijoiden työskentely yhdessä

• Opetusteknologian käytön pedagoginen kehittäminen:
tekniset välineet ovat luonnollinen osa koulun arkea
• Lukuvuonna 2019-20 keskitymme erityisesti koulun
hyvinvointityön vahvistamiseen.

Lähdetään lasten luo...
• Pikkumetson 1BCDE –luokkien oppilaat tulevat ulos
vanhempien luokse.

• Isometsossa B2-solussa 1AFGH -luokat,
vanhemmat ohjataan 2.kerrokseen solun aulaan
odottamaan lapsia
Kiitos yhteisestä aamuhetkestä, tapaamisiin
elokuussa!

