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Kokousmuistio 3/2016
24. 5. 2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelun Yhtenäiskoulun pedagoginen suunnitteluryhmän
kokousmuistio

Aika: Maanantai 23. 5. 2016 klo 15:00 - 17. 00
Paikka: Merenojan koulu, neuvottelutila / opettajienhuone
Osoite: Pohjankyläntie 6, 85100 Kalajoki

Jäsenet: Teuvo Tuonia, pj., rehtori
Riku Sakcholm, rehtori
Simo Törnvall, koulunjohtaja
Esko Valikainen, koulunjohtaja
Jari Ylikulju, rohtori, sivistystoimonjohtaja Morijärvi
Jouko Arvo, koulunjohtaja
Juho Silvasti, rehtori

Heidi Tirri, luokanopettaja, Pohjankylän koulu
Marjo Märsylä, aineenopettaja, Merenojan koulu
Jukka Ojala, asiantuntija, Kirkonkylän yhtenäiskoulu Kempele
Fontti Rautakoski, aciantuntija, Santamakitalon koulu, Kempele

Sihteeri: Tarja Irva

Käsitellyt asiat

Asia

1

Otsikko

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Edellisen kokouksen muistio käsiteltiin.
Puheenjohtaja: Linjaus, asiapäivitys.

Kootaan yhteen kokouskäsittelyissä olleet vastaukset / linjaukset tehtäväksi
antoomme 30. 5. 2016, jonka mukaan.
(Esittelijä: Teuvo Tuorila)

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys, jossa se asettaa ne keskeiset opetukselliset
ratkaisut ja tavoitteet, joiden avulla yhtenäiskoulun mahdollisuudet ja hyödyt
toteutuvat.

Uuden yhtenäiskoulun opetuskäytänteitä määrittäessään työryhmän tulee erityisesti
huomioida oppimiseen ja kasvuun liittyvien tavoitteiden saavuttamisen lisäksi
yhteisöllisyys, oppilaiden ja henkilöstön viihtyvyys, oppilaiden osallisuus, koulupäivän
toiminnallisuus/liikunnallisuus sekä digitalisaation mahdollisuudet.
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Linjaus: Riittävästi tilaa, että ei tule lisärakennusten tarvetta huomioiden ikäluokat ja
alueen kasvukehitys, Kalajoki on kasvava kunta. Tiloja ei tehdä minimäärän
mukaisesti. Tilojen mitoitus solulle pedagogisesti riittäviksi. Pedagoginen työryhmä
edellyttää välituntialueiden / piha-alueiden, uiko-ja sisäliikunta-alueiden riittävyyden
todellisen huomioimisen usealle luokkaryhmälle samanaikaisesti Aktiivinen Kalajoki -
toimintojen perusteelta jo suunnittelun alkuvaiheesta asti. OPS2016 uudistuksen

myötä liikuntamäärät ja -tilatarpeet lisääntyvät.

Linjaus: Laadukkaan opetuksen ja oppimisen edellytyksenä ovat lapset / oppilaat
edellä suunnittelu, henkilökunnan yhteen tuominen ja sitouttaminen sekä
pedagogisen koulutuksen omaava opetushenkilöstö.

Tulevan Merenojan yhtenäiskoulun tiimirakenne.
(Esittelijä: Teuvo Tuonia)

Pedagoginen toiminta. Lähtökohta henkilöstön tiimirakenteessa on sekä vertikaalinen

että horisontaalinen yhteistyö. Tiimirakenteesta käytiin alustavaa keskustelua,
tavoitteena on eri aineiden -ja luokanopettajien, sekä oppilaiden ja henkilöstön
yhteistyö:

1. Hyvinvointitiimi
2. Osallistava tiimi

3. Yhteistoimintatiimi

4. Liikuntatiimi

5. Kulttuuritiimi

6. Ympäristökasvatustiimi

7. TVT = tieto- ja viesti ntäti imi
8. Kansainvälisyystiimi
9. KiVa-tiimi

Päätös: Tiimien määrä ja henkilöt päätetään lukuvuosittain elokuun aikana veso -
päivien yhteydessä.

Syyskuu 2016: Vetovastuut
Kevät 2017: Henkilöstövalinta

Henkilökunnan ryhmäytyminen alkaa syksyllä 2017, huomioiden inhimilliset tekijät ja
yhteiset pelisäännöt kaikille.

Henkilöstökysely, palaute.

Henkilöstökysely jaettiin A4 koosteena kokouksessa.

Muut asiat

Ei muita asioita
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