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Hyvinvointipalvelut
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Kokousmuistio2/2016
Kokous 21. 4. 2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu Oppimisen tuki ja oppilashuolto työryhmän
kokouksen muistio

Aika: Keskiviikko 21.4.2016 klo 14.30-16.15
Paikka: Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien huone
Osoite: Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

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

Sihteeri: Tarja Irva

Käsitellyt asiat

Asia Otsikko

Avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30

1 Puheenjohtajan terveiset 14.4.2016 tutustumismatkasta Ouluun

Puheenjohtaja: Oulussa vierailtiin kolmessa eri kohteessa:
1. Talvikankaan yhtenäiskoulun rakennustyömaakohteessa, joka on 1-9 lk:n,
rakentumassa oleva yhtenäiskoulu, uudisrakennus.

Yhtenäiskoulu rakentuu kolmeen kerrokseen. Kerrokset ovat lähes kokonaan

aina yhtä, ei erillisiä luokkia, muunneltavat tilat, oppimistori, kengätön koulu,
kokolattiamatto, muovimatto tai vastaava työskentelytiloissa.

2. Kastellin monitoimitalo, jossa on kirjasto, nuorisotilat, isot liikuntatilat,
päiväkoti, peruskoulu, lukio Ja aikuislukio. Perusopetuksen luokkatilat ovat
muunneltavia, talossa 2000 käyttäjää, ei meteliä, hyvin toimiva logistiikka.
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3. Ritaharju, 1-9 lk:n yhtenäiskoulu, jossa nuorisotilat ja kirjasto, aula on
toiminnallinen tila, tilat solutyyppisiä, tiimit toimivat.

Henkilöstön osallistaminen

Henkilöstön osallistamisesta käytiin keskustelua, Josta kolme aihealuetta:
1. Oppilaan etu ja tuen järjestäminen
2. Tilojen ja resurssien tarve
3. Moniammatillinen yhteistyö esiopetuksesta perusopetukseen

Millä tavoin oppimisen tuki ja oppilashuolto tulisi yhtenäiskoulussa järjestää?

Puheenjohtaja:
Puheenjohtaja lähettää työryhmän jäsenille 26. 10. 2015 laatimansa Oppimisen
Ja koulunkäynnin tuen suuntaviivoja selvitystyön raportin tiedoksi.

Yhteistyötä on tehtävä pedagogisen suunnitteluryhmän kanssa liittyen kyselyn
laadintaan.

Muut asiat

Kokouksessa käytiin keskustelua myös oppilashuollon palveluiden

järjestämisestä.

Seuraava kokous tiistaina 26. 4.2016, klo 14. 00.

Paikka: Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien huone

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 15
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