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KOTI- JA KOULUTOIMIKUNNAN KOKOUS 13.11.2013
Heikkilänkankaan koululla
1. Koti- ja koulutoimikunnan vuosikello ja toimintasuunnitelma
Keskusteltiin koti- ja koulutoimikunnan kuluvasta kaudesta ja sen tapahtumien
kirjaamisesta ns. vuosikelloon. Vuosikello on yhdelle sivulle koottu, kuukausista
muodostuva kalenteri, jonka tarkoituksena on rakentaa lukuvuosi näkyväksi. Se on
käytössä monilla muilla oululaisilla koti- ja koulutoimikunnilla, samoin kuin
Madekosken koulun henkilökunnalla. Päätettiin ottaa vuosikello käyttöön myös
koti- ja koulutoimikunnan osalta ja alkaa kirjaamaan siihen lukuvuoden tapahtumia.
Vuosikellon esillepanoon palataan keväällä.
2. Koulutekstiilit
Tarjouskyselyt koulutekstiilien hankkimiseksi on tehty ja päädytty paikallisen JO-HA
Oy:n tarjoukseen. Kuvastoa katseltiin ja väreistä, malleista ja kokotaulukoista
keskusteltiin. Värien osalta tehtiin joitakin muutoksia viimevuotisiin verrattuna.
Tilauslomakkeet jaetaan opettajien/lasten kautta koteihin viikon 47 alussa ja
mahdollisuus eri kokojen sovitukseen tulee viime vuoden tavoin olemaan yhtenä
iltana Heikkilänkankaan koululla. Kaikki vaatteisiin, sovitukseen ja tilaamiseen
tarvittavat tiedot tulevat löytymään tilauslomakkeelta. Täytetyt tilauslomakkeet
tulee palauttaa opettajan kautta perjantaihin 22.11.2013 mennessä. Koti- ja
koulutoimikunta kokoaa tilaukset ja tekee tilauksen JO-HA:lle pikaisesti, jotta
saisimme vaatteet vielä ennen joulua. Mahdollinen tuotto tilitetään koulun
oppilaskunnalle kuten viime vuonna.

3. Luistelutapahtuma kevättalvella
Keskusteltiin Madekosken luistelukentällä torstaina 13.2.2014 järjestettäväksi
suunnitellusta luistelutapahtumasta. Todettiin, että on vielä liian aikaista lyödä
lukkoon käytännön asioita tai tehdä varauksia, joten päätettiin jatkaa suunnittelua
seuraavassa kokouksessa. Mm. oppilastoimikunnan tai leirikoululuokan halukkuus
mehun ja makkaran myyntiin tulee tarkistaa.
4. Terveisiä Vanhempainfoorumista
Puheenjohtaja kertoi terveisiä 9.10.2013 Oulussa järjestetystä Vanhempainfoorumista sekä Vanhempainliiton (www.vanhempainliitto.fi) tapahtumista, joihin
hän oli osallistunut. Mm. uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma (OPS 2016) on
työn alla, ja kuntalaiset pystyisivät siihen nyt vaikuttamaan. Myös koulukohtaiset
suunnitelmat muotoutuvat aikanaan OPSiin pohjautuen. Keskusteltiin koti- ja
koulutoimikunnan kiinnostuksesta vaikuttaa ja jätettiin vaikutusmuoto toistaiseksi
pöydälle.
5. Kokouksessa heräsi kysymys mahdollisuudesta vanhempien ja lasten yhteiseen
liikuntaan koulujen tiloissa iltaisin. Koulujen liikuntasaleissa on jonkin verran mm.
kansalaisopiston, 4H:n ja yksittäisten aktiivisten vanhempien järjestämää toimintaa,
mistä ei liene koottua tietoa missään. Hannamari sai tehtäväkseen selvittää
Heikkilänkankaan koulun liikuntasalivaraukset päiväkodin johtajalta ja Madekosken
koulun salivaraukset Juhalta. Kalenterit tullaan laittamaan Vilman kautta jakoon
kaikille vanhemmille, jotta halukkaat löytävät oikeat palveluntarjoajat ja
ajankohdat.
6. Kokous päätettiin klo 19:20. Seuraava kokous torstaina 09.01.2014 klo 18
Madekosken koululla.

