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Kokousmuistio 1/2016
Kokous 12. 4. 2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu Oppimisen tuki ja oppilashuolto työryhmän
kokouksen muistio

Aika: Tiistai 12.4.2016 klo 14. 00-15.30
Paikka: Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien huone
Osoite: Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Jäsenet: Pauliina Halla-Aho, pj., erityisopettaja, läsnä
Sari Angeslevä, palvelupäällikkö, poissa
Tanja Tiihonen, koulunkäyntiavustajien edustaja, läsnä
Heidi Pallari, kuraattorien edustaja, läsnä
Jyri Mäkinen, opettajien edustaja, läsnä
Päivi Alho, JHLn edustaja, läsnä
Teija Roukala, terveydenhoitaja, läsnä

Sihteeri: Tarja Irva

Käsitellyt asiat

Asia

Avaus

1
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Otsikko

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14. 00
Avauksessa kokoukseen osallistuneet henkilöt esittäytyivät.

Yhtenäiskoulun suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista
Puheenjohtaja esitteli 7. 4. 2016 kokouksessa käsitellyt asiatiedot:

. Arkkitehtitoimistoksi on valittu ART-palvelu Esa Säkkinen
Toholammilta.

. Valtuuston päätöksen mukaan uudisrakentaminen, laajentaminen,
keskeistä tilojen muunneltavuus, tehokas käyttö

. 1-9 lk:n yhtenäiskoulu, jolloin myös koulun toiminta tulee suunnitella
kokonaisuus huomioiden

. 21. 4. 2016 luonnokset, Jonka jälkeen lausuntokierros

. Mielipiteiden esille tuominen

Puheenjohtaja: Oppimisen tuki Ja oppilashuolto työryhmästä esitetään
linjaukset oppimisen tuen ja oppilashuollon Järjestämiseksi Merenojan
yhtenäiskoulussa. Yhteistyötä tulee tehdä pedagogisen työryhmän kanssa.
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Oppimisen tuen ja oppilashuolto -työryhmän tehtävä
Puheenjohtajan esitys työryhmän tehtävästä, uusi OPS2016 on lähtökohtana.

Käytiin yleistä keskustelua oppimisen tuen ja oppilashuollon eri toimintojen
mukaisista tilaresursseista ja henkilöstöresursseista, työ- ja vastaanottotilojen
vierekkäisyydestä, erityisopettajien työnjaosta, avustajien tunneista,
tehokkaasta työajan käytöstä, opiskelijamääristä kahden vuoden päästä, ap/ip
toiminnasta sekä yleensä kolmiportaisesta tuesta, myös
varhaiskasvatuksessa.

Puheenjohtaja: OPS2016 on suunnittelun lähtökohtana. Työryhmän Jäsenten
tulee perehtyä uuteen opetussuunnitelmaan, erityisesti lukuihin 7, 8 sekä 4 ja
5.
30. 5.2016 esitys keskeisistä linjauksista, jotka vaikuttavat tila- ja
rakennesuunnitteluun. Oppilasperusteinen tuen tarve, opetustyön ja
avustajien resurssit. Oppimisen tuen järjestämiseksi Merenojan
yhtenäiskoulussa pyritään löytämään uusia toimintamalleja Ja järjestämään
tilaratkaisut siten, että uusien toimintamallien toteutus on mahdollista.

Suunnitteluvaiheessa olevan yhtenäiskoulun myötä tulee miettiä uudelleen
kuraattorien työnjako: kuka kulkee eri kouluyksiköissä; yläkoulu / alakoulu /
lukio, tukikohta. Pyydetään seuraavassa kokouksessa Lasten ja
perheidenpalvelut palvelupäällikkö Sari Angeslevän kommentit edellä

mainittuihin asiakohtiin erityisesti oppilashuoltoon liittyvien asioiden osalta.

Työskentelyn aikataulu
Puheenjohtaja esitti evästepyynnön 14.4.2016 Oulun yhtenäiskouluihin
tutustumismatkalle. Evästeet:

. erityistukea tarvitsevien opetusjärjestelyt

. ryhmätilat ja kuraattorin kysymyksenä; kenen kaikkien käytössä

. oppilashuollon kannalta; oppilasmäärä / terveydenhoitaja,
o erityistä tukea tarvitsevaa
o lääkäripäivä / viikko

Suunnitteluvaiheessa olevan yhtenäiskoulun myötä koulujako, kuka kulkee eri

kouluyksiköissä; yläkoulu / alakoulu / lukio. Tukikohta, työpari, erityisopettaja

Puheenjohtaja:

Seuraavat kokouspäivät: Torstai 21.4., tiistai 26.4., tiistai 10.5., keskiviikko
18. 5., keskiviikko 25. 5.
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Henkilöstön osallistaminen

Puheenjohtaja esitti keskustelua henkilöstön osallistamisesta Ja informaation
keräämisestä.

Keskustelua käytiin mm. aikataulusta ja siitä, miten olisi järkevintä kerätä

henkilöstön näkemyksiä Ja ideoita linjausten muodostamiseksi. Asiaan
palataan seuraavassa kokouksessa.

Puheenjohtaja: Suunnitelma henkilöstön osallistamisesta, kyselyn laadinta
21. 4. 2016 kokoukseen. Osaamisalueiden kartoittaminen, avustajaresurssit
tilatarpeet huomioiden. Yhtenäiskoulu on oppilaita ja koko henkilöstä varten.

Muut asiat

Seuraava kokous Torstaina 21. 4.2016, klo 14.30. Paikka: Kalajoen

kaupungintalo, lautakuntien huone

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15. 40
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