PÖYTÄKIRJA

29.5.2018

AARNIVALKEAN KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

maanantaina 28.5.2018 klo 18:00

Paikka

Pohjois-Tapiolan koululla, tilana ruokalan lasihuone
sisäänkäynti A-ovesta 2.krs

Läsnä

Timo Ropponen (pj.), Mikko Ronikonmäki, Mari
Laukkanen, Riikka Huhtala, Mikko Hömmö ja Stina
Tonteri (sihteeri).

Poissa

Irina Kupiainen

Jakelu

Timo Ropponen (pj.) Irina Kupiainen, Mikko
Ronikonmäki, Mari Laukkanen, Riikka Huhtala ja
Mikko Hömmö ja Stina Tonteri (sihteeri).
Varajäsenet: Kaisa Puro, Sakari Heiskanen, Kati
Nisunen, Petteri Huovinen, Olli Mattila, Elli Rantanen

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2-3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösesitys
Pöytäkirjan tarkastajiksi/tarkastajaksi valitaan
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi/tarkastajaksi valittiin
Mikko Ronikonmäki ja Mari Laukkanen

4 § Ääntenlaskijoiden valinta
Asian esittely ja päätösesitys
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina
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Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina
5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös
Esityslistaan tehtiin lisäys: 5§ Lukuvuosisuunnitelmaan 2018-2019.
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VARSINAISET KOKOUSASIAT
1 § Opetussuunnitelman muutokset
Asian esittely
Opetussuunnitelman muutokset 1.8.2018-.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 9.4.18 ylimääräisessä kokouksessaan, että
varhennettu kieli aloitetaan kaikissa Espoon kaupungin kouluissa toiselta vuosiluokalta.
Aarnivalkean koulun opetussuunitelmassa on aiemmin käytetty ns. Espoo -tunti
varhennettuun kieleen toisella vuosiluokalla. Joten lautakunnan myöntämä lisätunti
mahdollistaa Espoo-tunnin käyttöön oton toisella vuosiluokalla johonkin toiseen
oppiaineeseen tai yhdistettyyn aiheeseen.
Aarnivalkean koulun opettajakunta on 2.5.2018 kokouksessaan johtoryhmän 17.4.2018
kokouksen ehdotuksesta päätynyt ehdottamaan opetussuunnnitelmamuutokseksi eli
Espoo-tunnin käyttöä toisella vuosiluokalla oppilaanohjaukseen. Painopisteenä
sosiaalisten taitojen kehittäminen.
Muutoksia tulee tehdä opetussuunnitelman tuntijakoon opetussuunnitelman lukuun 12.1.,
valinnaisten aineiden kohdalle 12.2 ja oppilaan ohjaukseen laaditaan tavoitteet toiselle
vuosiluokalle, jotka lisätään opetussuunnitelman kohtaan 13.4.12. Vieraiden kielten
opetuksen opetussuunnitelma luku 13.4.3, säilyy ennallaan.
Päätösesitys
Muutetaan Aarnivalkean koulun opetussuunnitelmaa 1.8.2018-.
LIITE 1 Opetussuunnitelmamuutokset Aarnivalkean koulu 1.8.2018:
12.1 taulukossa kohdassa Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, näkyy yhden Espoo tunnin muutos oppilaanohjaukseen ja samassa taulukossa näkyy sinapin värisellä
pohjalla opetuslautakunnan 9.4.2018 päättämä yhden vuosiviikkotunnin mittainen A1 kielen varhennus taulukossa.
12.2 Valinnaiset aineet, Espoo-tuntien käyttö Aarnivalkean koulussa
13.4.12 Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-2, Aarnivalkean koulun omat tavoitteet
13.4.3 Vieraat kielet Aarnivalkean koulun ops säilytetään ennallaan.
Lisätietoja: valmistelija rehtori Stina Tonteri p.050 5636 770

Päätös
Hyväksytään esityksen mukaan.

4 (6)

2 § Aarnivalkean koulun itsearviointi ja lukuvuosiarviointi
Asian esittely
Aarnivalkean koulun lukuvuoden itsearvioinnit ja lukuvuosiarviointi tiedoksi.
Päätösesitys
Saatetaan Aarnivalkean koulun lukuvuoden itsearvioinnit ja lukuvuosiarviointi
johtokunnalle tiedoksi.
LIITE 2 Itsearviointi Aarnivalkean koulu 2017-2018
LIITE 3 Lukuvuosiarviointi Aarnivalkean koulu 2017-2018
Päätös
Merkitään tiedoksi.

3 § Aarnivalkean koulun ajankohtaisia asioita
Asian esittely
Keskustelua Aarnivalkean koulun ajankohtaista asioista:
sisäilma-asiat, opetuksen järjestämiseen 2018-2019 liittyvät asiat ja Aarnivalkeantie 9
suunnitelmat.
Päätösesitys
Keskustelua Aarnivalkean koulun ajankohtaisia: sisäilma-asioita, opetuksen
järjestämiseen 2018-2019 liittyvistä asioista ja Aarnivalkeantie 9 suunnitelmista.
Päätös
Merkitään tiedoksi, keskusteltiin koulun sisäilma-asioista opetuksen järjestämiseen 20182019 liittyvistä asioista ja Aarnivalkeantie 9 suunnitelmista.
4 § Tiedoksi lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajat Aarnivalkean koulussa
Asian esittely
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt lukuvuoden 2018-2019 työ- ja lomaajat. Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että suomenkielisillä
peruskouluilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä.
Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan delegointipäätöksen mukaan kehittämispäällikkö
päättää rehtorin hakemuksesta yksittäisten koulupäivien vaihtamisesta vapaaksi ja
vastaavan lauantaipäivän tekemisestä.
Päätösesitys
Johtokunnalle tiedoksi Aarnivalkean koulun rehtori esittää koulun johtoryhmän esityksen
kehittämispäällikölle hakemuksella lauantaityöpäiväksi 10.11.2018, jolloin korvaava päivä
olisi pe 7.12.2018.
LIITE 4 Lukuvuoden työ ja loma-ajat 2018-2019 Aarnivalkean koulu
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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5 § Lukuvuosisuunnitelmaan 2018–2019
Asian esittely
Lukuvuosisuunnitelmaan 2018–2019 päätetään lisätä tulevien kuudensien luokkien
luokkaretkien ajankohdat ja kohteet sekä 4A -luokan alustava retkisuunnitelma.
Päätösesitys
Hyväksytään esityksen mukaan.
Päätös
Pyydetään opettajia kirjaamaan tarkasti suunnitelmat, kun ne ovat tiedossa. Hyväksytään
päivämäärät ja kohteet retki- ja leirikoulusuunnitelmista. LIITTEET 5a-c
6 § Muut asiat
Ei ollut muita asioita käsiteltäväksi.

7 § Seuraava kokous
Asian esittely
Seuraava kokousaika on syyskuussa 2018.
Päätösesitys
Seuraava kokousaika päätetään, kun asioita on johtokunnalle käsiteltäväksi syyskuussa
2018. Mikäli tarvetta on kokoontua aiemmin, sovitaan asiasta riittävän ajoissa viimeistään
viikkoa ennen kokousta.
Päätös
Puheenjohtaja ehdotti syyskuun kokouksen ajankohdaksi syyskuun loppu puolta.
Tarkempi aikataulu päätetään myöhemmin.
8 § Kokouksen päättäminen
Asia
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös
Kokous päätettiin klo 20:28
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Allekirjoitukset
____________________
Timo Ropponen
Puheenjohtaja

____________________
Stina Tonteri
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
____________________
Mari Laukkanen
huoltajien edustaja

____________________
Mikko Ronikonmäki
huoltajien edustaja

Pöytäkirjan nähtävänä olo 4.6.2018 Aarnivalkean koulun kansliassa.
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (4.6.2018).

