Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi 1.1.-5.6.2021
Tiivistelmä ja tausta
Kalajoki tuottaa jo pilottivaiheessa perusopetuksen oppilaille maksutonta ja mieluisaa kerhotoimintaa kaikilla kouluillamme. Toiminta on suunniteltu Koululaiskyselyn 2020 vastausten perusteella. Tarjottavat kerhot (16 teemaa) perustuvat tekemäämme tila- ja ohjaajakartoitukseen.
Tarjoamme kerhotoimintaa 4 koululla, 16 kerhoa, 2-3 ikäryhmää per kerho. Yksittäisellä koululla toteutetaan 3-12 kerhoa, jolloin ohjaustuntien
kokonaismääräksi keväällä 2021 tulee liki 1000 tuntia.
Toiminta vastaa kaupungin Hyvinvointisuunnitelman sekä konsernistrategian 2021 tavoitteisiin ja on keskeinen toimenpide. Seuraavan valtuustokauden tavoitteeksi on kirjattu: "Maksuttoman, mieluisan harrastuksen tarjoaminen Suomen mallin mukaisesti kaikilla kouluilla".

Toteutusaika: 1.1.-5.6.2021
Tavoitteet
Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle
mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa
olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.
Olemme kirjanneet nämä Suomen mallin tavoitteet ja toimenpiteet myös Kalajoen kaupungin Hyvinvointisuunnitelman 2021 tavoitteisiin sekä
toimenpiteisiin. Hyvinvointisuunnitelman mukaan tavoitteena on lasten osallisuuden lisääminen, toimenpiteenä Suomen mallin käyttöönotto
koulupäivän yhteydessä tarjottavien kulttuuri- ja liikuntaharrastusten muodossa (Pilottirahoituksen haku kevät 2021) ja tulevan valtuustokauden
päämääränä ”maksuttoman, mieluisan harrastuksen tarjoaminen Suomen mallin mukaisesti kaikilla kouluilla”.

Toimenpiteet:
1. Kalajokisten kerhotoiminnan tarjoajien ja tilojen sekä kuljetusyhteyksien kartoitus
2. Tarjottavat kerhokokonaisuudet ovat:
- Parkour, sirkus, kiipeily, (lumilautailu)
- Valokuvaus, elokuva ja animaatio, media- ja valotaide
- Luonnossa liikkuminen, pyöräily
- Partio (luonnossa liikkuminen, suunnistus, kädentaidot)
- Kuvataide, katutaide
- Kädentaidot, katutaide
- Jääkiekko
- Pallopelit (lentopallo, koripallo, jalkapallo, pesäpallo, salibandy, keilailu)
- Kuntosaliharjoittelu (kehonpainoharjoittelu, painonnosto, kamppailu)
- Ruoanvalmistus
- Bändi (soittimen soittaminen, biisin tekeminen, sanataide)
- Eläinkerho, agility
- Tiedekerho (13*)
- Esport (14*)
- Kaverikerho (15*)
- Moottorikerho (16*)
Kerhotoimintaa tullaan tarjoamaan kaikilla Kalajoen kouluilla.
- Merenojan yhtenäiskoulu: 12 kerhoa, 2-3 ryhmää per kerho eli ohjaustunteja viikossa 24-36
- Raumankarin yhtenäiskoulu: 3 kerhoa, 2-3 ryhmää per kerho eli ohjaustunteja viikossa 6-9
- Tyngän aluekoulu: 3 kerhoa, 2-3 ryhmää per kerho eli ohjaustunteja viikossa 6-9
- Raution koulu: 3 kerhoa, 2-3 ryhmää per kerho eli ohjaustunteja viikossa 6-9
Kerhoihin ilmoittaudutaan sähköisen järjestelmän kautta 4.-8.1.2021. Kerhotoiminta alkaa 18.1.21. Kerhotoimintaa
on suunniteltu 18 viikon ajaksi, jolloin kerhotoiminnan ohjaustyömääräksi tulee 756-1134 tuntia.
Kerhokokonaisuudet ja niiden vastuuohjaajat, toimipisteet ja työjärjestykset on esitetty liitteessä "työjärjestys.pdf".

Tulos: Hankkeen tuloksena toteutetaan 1036 kerhotuntia.
Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt hankkeelle 87 500 € kustannusarvion ja myöntänyt 80 % avustuksen, 70 000 €. Kalajoen
kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 17 500 €. Varat käytetään em. suunnitelman mukaisesti koordinaattorin ja ohjaajien palkkoihin, hieman
materiaaleihin ja väline- yms. hankintoihin sekä tilakustannuksiin .

Vastuuorganisaatio
Hanke on sivistyspalvelun hanke ja hankkeen johtajana toimii Opetuspalveluiden palvelualuevastaava Riku Saksholm ja Kalajoki akatemian
yhteyshenkilö on Juha Isolehto.
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