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KALAJOEN KAUPUNKI
Hyvinvointipalvelut
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Kokousmuistio 5/2016
Kokous 18. 5. 2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu Oppimisen tuki ja oppilashuolto työryhmän
kokouksen muistio

Aika: Keskiviikko 18. 5.2016 klo 14. 00-16. 00
Paikka: Merenojan koulu, neuvottelutila
Osoite: Pohjankyläntie 6, 85100 Kalajoki

Jäsenet: Pauliina Halla-Aho, pj., erityisopettaja,
Sari Angeslevä, palvelupäällikkö,
Tanja Tiihonen, koulunkäyntiavustajien 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 14.00

1 Edellisen kokouksen muiston allekirjoitus
Puheenjohtaja: Merkittiin tiedoksi

2 Työstämme 30.5.2016 esitystä koko ryhmän kanssa keskiviikon 18.5.
kokouksessa.

Puheenjohtaja: Esityksen asiakohtina ovat tulleet esille:
tilat, tilojen riittävyys ja tilojen muunneltavuus
esteettömyys; kartoitus nykyasetukset huomioiden
erityistä tukea ja joustavaa opetusta - oppilaslähtöinen tarve - varhainen
ennaltaehkäisevyys
kolmiportaisen tuen avaaminen

henkilöstöresurssit erityisopetuksen osalta, opettajat, avustajat
vuosiviikot, yhtenäinen linjaus resurssien osalta
vaativan erityisen tuen tilatarve
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kerroksesta toiseen siirtyminen

oppilaslähtöisyys

Tehdään alustavat kirjaukset esitykseemme 30.5.2016

Puheenjohtaja: Oppilashuollon osalta työryhmän jäsenet tekevät edelleen
toimintalinjauksia oppilashuollon asioihin Ja Oppimisen tuen osalta työryhmän
jäsenet tekevät toimintalinjauksia oppimisen tukeen liittyen, kirjaten
rakennussuunnitteluun, toimintaperiaatteisiin ja - tapoihin liittyen kommentit

asiat Google-ympäristössä.

Oppilashuoltoja Oppimisen tuki: OPS2016 pohjautuva.
tiedonkulku

yhteisöllinen oppilashuolto käytännössä
toimiva ohjausryhmä, tiimit, konsultointi ja toi mi nta käytä nteet
sopiminen yhteisistä käytänteistä = yhteistyö eri tiimien kesken
fyysinen paikalla oleminen

työohjaus = kehittämiskohde
turvallisuus = ap/ip toiminta vie resursseja kuljettaessa kohteesta toiseen
suunnitteluun varattava aikaa lukujärjestyksestä
varhaiskasvatuksen osalta erityislastentarhanopettaja resurssivajaus

työpanoksen oikea kohdentaminen
sosiaalinen merkitys, osallisuus ja tasa-arvo
osallisuuden näkökulma tiloja suunniteltaessa

koulunuorisotyöntekijän kommentointi suunnitteluun
esitys resursseista
päivittäisten toimien sujuvuus
Resurssien kohdentaminen tarkennetaan tulevien oppilasmäärien

mukaisesti, työpanos jaetaan, tuen tarpeellisuus.

Muut asiat

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 00
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