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Kokousmuistio4/2016
Kokous 10. 5. 2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu Oppimisen tukija oppilashuolto työryhmän
kokouksen muistio

Aika: Tiistai 10. 5. 2016 klo 14.30-16.00
Paikka: Merenojan koulu, neuvotteluilla
Osoite: Pohjankyläntie 6, 85100 Kalajoki

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

Sihteeri: Tarja Irva

Käsitellyt asiat

Asia Otsikko

Avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14. 30

1 Edellisen kokouksen muiston allekirjoitus
Puheenjohtaja: Merkittiin tiedoksi

2 Perehdytään tarkemmin Merenojan yhtenäiskoulua koskevan kyselyn
vastaustuloksiin

l www. kalajoki. fi

Puheenjohtaja: 4. 5.2016 saakka kyselyyn on saapunut vastauksia 16 kpl,
vastauksiin perehdyttiin Ja vastausten mukaan huomioita on kiinnitetty muun
muassa seuraaviin seikkoihin:

tiloihin, tilojen riittävyys ja tilojen muunneltavuus
luokanopettajien ja aineenopettajien yhteisiin tiloihin
tiimityö, tiimivetäjät, solut
fyysinen esteettömyys, akustiikka
kerroksesta toiseen siirtyminen
oppilaslähtöisyys
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KALAJOKI - Piirun verran parempi. ä-J

Kysely on vielä avoinna, vastaamisen mahdollistamiseksi. Vastausten kooste
saadaan kyselyn päätyttyä.

Tehdään alustavat kirjaukset esitykseemme 30. 5.2016

Puheenjohtaja: Oppilashuollon osalta työryhmän jäsenet tekevät
toimintalinjauksia oppilashuollon asioihin ja Oppimisen tuen osalta työryhmän
jäsenet tekevät toimintalinjauksia oppimisen tukeen liittyen, kirjaten
rakennussuunnitteluun, toimintaperiaatteisiin ja - tapoihin liittyen kommentit
asiat Google-ympäristössä.

Muut asiat

Puheenjohtaja: Oppimisen tuen osalta työryhmästä jäsenten tapaaminen
tiistaina 17.5. klo 14.30 Merenojan koululla, opettajanhuone. Oppilashuollon
osalta työryhmän jäsenet sopivat kokouksessa tapaamisajastaan, tapaamisiin
voi pyytää myös työryhmän ulkopuolisia henkilöitä, jos koetaan, että heidän
tietämystään tarvitaan esityksen laatimiseksi.

Esityksen asiakirjan muotoseikat (hyvä asiatyyli välittää esitettävän asian
lukijalle tehokkaasti, selkeästi ja yksiselitteisesti) seuraavassa kokouksessa.

Seuraava varsinainen kokous on ensi keskiviikkona 18.5. klo 14.00
Merenojan koululla Paikka: Merenojan koulu, opettajainhuone / neuvottelutila

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 00

( www.kalajoki.fi
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