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KOTI- JA KOULUTOIMIKUNNAN KOKOUS 05.05.2015 klo 18
Heikkilänkankaan koululla
1. Katsaus päättyvään lukuvuoteen
Keskusteltiin menneestä lukuvuodesta. Mieleen on jäänyt mm. opettajien, vanhempien ja
oppilaiden yhteinen työ uuden OPSin hyväksi. Koulun näkökulmasta OPS-työ on
hyvällä mallilla, on lähinnä hiottu arvopohjaan ja toimintakulttuuriin liittyviä asioita.
Kaikkien mielestä tämän koti- ja koulutoimikunnan toimikauden onnistunein tapahtuma
oli syksyinen Halloween-ilta Madekosken koulun pihalla.
2. Kevätjuhla Madekosken koulun piha-alueella ti 26.5.2015
Keskusteltiin tulevasta kevätjuhlasta, joka järjestetään tiistai-iltana 26.5.2015.
Kahvituksen lupasi järjestää 5A-luokka leirikoulurahastoaan varten. Virallinen kutsu
kevätjuhlaan tulee ensi viikolla ja Juha laittaa vielä myös Wilma-viestiä loppukevään
poikkeuspäivistä yms.
3. Motoristit kiusaamista vastaan –tapahtuma

Koulu järjestää yhteistyössä moottoripyöräharrastajien kanssa ensi lukuvuoden alussa
todennäköisesti lauantaikoulupäivänä Motoristit kiusaamista vastaan -tapahtuman
Madekosken koulun piha-alueella. Koulu suunnittelee päivän muun oheisohjelman ja
tarvittaessa pyytää vanhempia avuksi. Uusi koti- ja koulutoimikunta (puolet jäsenistä
erovuorossa) ei todennäköisesti ole vielä ehtinyt aktivoitua ennen tapahtumaa.
4. Heikkilänkankaan koulun piharemontti
Heikkilänkankaan koulun jo vuosia sitten päätetty, mutta taloudellisista syistä lykätty
piharemontti toteutuu vihdoin tulevana kesänä. Piha-alueelle tulee mm. uusi
tekonurmikenttä palloiluun, seinämiä muulle pelailulle, asfalttialue hyppyruutuineen,
uusia kiipeilytelineitä ja keinuja (niin koulun kuin päiväkodin sisäpihoille) yms. Myös
koko parkkialue uusitaan. Remontti alkaa kilpailutusten yms. vuoksi vasta kesäheinäkuun vaihteessa ja on todennäköisesti käynnissä vielä koulutyön alkaessa
elokuussa. Aidanteita ja sopeutumista tiedossa!
5. Muut asiat
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt, että ensi lukuvuodesta
alkaen aamupäiväkerhotoimintaa ei enää järjestetä. Aamupäiväkerhopaikkaa tulevalle
lukuvuodelle hakeneille 1. ja 2. luokkalaisten vanhemmille tulee kaupungilta virallinen
tiedote lähiaikoina. Heikkilänkankaan koululla seurakunta avaa ensi lukuvuonna yhden
iltapäiväkerhoryhmän. Ryhmällä on käytössään molempien nykyisten iltapäiväkerhojen
tilat eli sekä seurakunnan tila talon päädyssä että koulun sali ja käytävätila.
Heikkilänkankaan koululla aloittaa ensi syksynä kaksi pienehköä 1. luokkaa.
Lisäksi keskusteltiin mm. koulun leirikoulukäytänteistä. Yleisperiaate on se, että
käytänteet sovitaan kunkin leirikoulusta haaveilevan luokan vanhempien ja opettajan
kesken prosessin alussa. Joillakin luokilla on kerätty pientä kuukausittaista tai
lukukausittaista rahaa vanhemmilta jo esim. 4. luokasta alkaen, joillakin luokilla koko
summa on kerätty talkoilla ja kahvituksilla yms.
6. Kokous päätettiin klo 19:30.

