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18.2.2021
EESTINKALLION KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

maanantai 8.2.2021 klo 17.00

Paikka

TEAMS -kokous

Läsnä

Antti Kämppi / puheenjohtaja, Pasi Kuosmanen,
Annika Hätönen, Cilla Impola, Laura Suonranta-Hollo,
Mikko Niemikorpi ja Salla Leinonen, sihteeri

Poissa
Jakelu

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin
hallintosääntö I osa 4 luku 4 § ja II osa 3 §).
Päätös
Esityksen mukaan.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätösesitys
Pöytäkirjan tarkastajiksi/tarkastajaksi valitaan kaksi johtokunnan jäsentä.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Suonranta-Hollo ja Mikko Niemikorpi.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
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VARSINAISET KOKOUSASIAT

4 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Asian esittely
Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta, jotka ovat
edellyttäneet erityistä toimeenpanoa.
Päätösesitys
Edellisessä kokouksessa (21.9.2020) ei käsitelty sellaisia asioita, joiden päätösten
toteutumista olisi seurattava.
Päätös
Ei kokousasioita.

5§ Eestinkallion koulun opetussuunnitelman päivitys / Arviointi
Asian esittely
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tuli 1.2.2020 alkaen muutoksia lukuun
6, Arviointi. Yksi käytännön muutos on, että numeerinen arviointi alkaa jo 4.
vuosiluokalta. Myös käyttäytyminen arvioidaan vuosiluokalla 4 numeerisesti.
Eestinkallion koulussa on laadittu jo aiemmin johtokunnan hyväksymät käyttäytymisen
arviointikriteerit vuosiluokille 5-6. Opettajakunta esittää, että nuo samat arviointikriteerit
tulisivat voimaan myös vuosiluokalle.

Päätösesitys
Johtokunta kuulee Eestinkallion koulun opetussuunnitelman muutoksen kohtaan
”Käyttäytymisen arviointikriteerit vuosiluokilla 4-6 ja hyväksyy ne käyttöönotettaviksi
kevään 2021 lukuvuosiarvioinnissa myös 4. luokkalaisten osalta. Samalla on päivitetty
koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan muutama lause, joka liittyy juuri tähän numeerisen
arvioinnin alkamiseen jo 4.vuosiluokalta lähtien.

Päätös
Esityksen mukaan.
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6§ Eestinkallion koulun vuoden 2020 budjetin toteutuminen
Asian esittely
Eestinkallion koulun vuoden 2020 budjetti alittui 1,3% (n. 24 000€). Alitus oli
odottamaton, mutta toki koronavuonna henkilöstökulujen ennustaminen oli vaikeampaa.
Sijaiskuluissa tuli ainakin säästöä.

Päätösesitys
Johtokunnalle tuodaan tiedoksi Eestinkallion koulun vuoden 2020 budjetin toteutuminen.
Päätös
Esityksen mukaan.

7§ Muut asiat
Asian esittely
Johtokunta kuulee muut asiat.

Päätösesitys
Johtokunta kuulee muut asiat.
Päätös
Keskustelimme tulevien kuudesluokkalaisten opetusryhmätilanteesta ja leirikoulun
mahdollisesta toteuttamisesta keväällä 2022.

8§ Seuraava kokous
Asian esittely
Seuraava kokous pidetään ma 3.5.2021 klo 17.00 Teamsin kautta.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee seuraavan kokouksen ajankohdaksi ma 3.5.2021 klo 17.00.
Päätös
Esityksen mukaan.
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9§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06.

_______________________________
puheenjohtaja Antti Kämppi

______________________________
esittelijä ja sihteeri Salla Leinonen

Pöytäkirjan tarkastus
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.
__.__.2021

__.__.2021

____________________________
Laura Suonranta-Hollo

___________________________
Mikko Niemikorpi

Pöytäkirjan nähtävänä olo:
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

