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TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika

28.5.2018 klo 18.00

Paikka

Taavinkylän koulu, opettajien huone

Osallistujat

Ilona Piironen
Tommi Heinonen
Markku Hakonen
Kati Lahtinen
Olli Mård
Timo Frangén
Annika Pellonpää
Antti Ylä-Rautio

1§

puheenjohtaja

Marsa Laukkoski (vara)

sihteeri

Kokous avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3§

Pöytäkirjan tarkistajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tommi Heinonen ja Timo Frangen

4§

Kokouksen esityslista
Hyväksyttiin kokouksen esityslista, kohtaan muut asiat lisättiin asiana
”Ateriapalvelutoimittajan vaihtuminen”

5§

Taavinkylän koulun huoltajapalautteen tulokset
Keskusteltiin kyselyn tuloksista. Todettiin tulokset hyviksi. Todettiin
myös, että sanallisessa palautteessa positiivisia mainintoja saivat ne
seikat, joihin koulu voi vaikuttaa. Kielteisissä maininnoissa oli enemmän
olosuhteisiin liittyviä mainintoja, mihin koulun on omalla toimillaan
vaikeampi vaikuttaa.

6§

Opetussuunnitelman tekniset korjaukset / täydennykset
Varhennetun kielen opetuksen suunnitelmat Taavinkylän koulussa,
•

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan
21.3.2018 päättänyt, että valtuuston osoittama lisätunti
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varhennetun kielen opiskeluun sijoitetaan 2. luokalle koulun A1kielen tai -kielten kielisuihkuopetukseen.
•

Taavinkylän koulussa ensimmäisenä lukuvuotena kielisuhkua
tarjotaan 2 kertaa puoli oppituntia viikoittain. Opetus toteutetaan
englannin opettajan ja luokanopettajan yhteistyönä.

•

Opetussuunnitelma varhennettuun kielenopetukseen laaditaan
keskitetysti kaupungin toimesta

Vuonna 2016 hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan on tehty
oikeinkirjoituksen ja ulkoasun tarkistuksia. Sisältö ei ole muuttunut.
http://webfronter.com/espoo/taavinkylankoulunops/
Hyväksyttiin opetussuunnitelman tekniset korjaukset ja ajatukset
varhennetun kielenopetuksen toteutustavasta.

7§

Lukuvuoden 2017 – 2018 arviointi
Lukuvuoden 2017 - 2018 arviointi on kirjattu opetustoimen yhteiseen
raporttipohjaan
Käsiteltiin arviointiraportti ja todettiin suunnitelmat tulevalle
lukuvuodelle.

8§

Nykyisten 5 A ja 5 B luokkien leirikoulut alkusyksystä 2018
5 A luokka toteuttaa useamman päivän opintoretkikokonaisuuden
Solvallan urheiluopistolle 12. – 14.9.2018, jossa koulun järjestämää
ohjelmaa on päivittäin välillä 9.30 – 16.00 ja 6 B luokka järjestää
leirikoulun Saaristomeren luontokouluun Kirjaisten kurssikeskukseen
22. – 24.8.2018.
Hyväksyttiin nykyisten 5A ja 5 B luokkien retkisuunnitelmat lukuvuoden
2018 – 2019 alussa.

9§

Tiedotettavat asiat
Näkymät lukuvuoteen 2018 – 2019
•

Oppilastilanne: oppilasmäärä kasvaa noin kymmenellä oppilaalla
ja luokkien määrä yhdellä luokalla, kun koulusta lähtee kaksi 6.
luokkaa mutta aloittaa kolme 1. luokkaa

•

Opettajatilanne: Opettaja Elina Pöykkö on saanut viran toisesta
espoolaiskoulusta ja vahtaa näin ollen koulua. Elinan tilalle tulee
kokenut opettaja Maria Ventovuori. Samoin resurssiopettajana
toiminut Kalle Naapi vaihtaa koulua. Uudelle aloittavalle luokalle
opettaja on ollut haussa ja opettajatilanne varmistunee
lähipäivinä.
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•

Luokkatila- ja opettajaratkaisut: Luokkamäärän kasvaessa
opetustiloihin on tehty järjestelyjä. Ensi vuoden 5. luokat
käyttävät sekä alakerran isoa monitoimitilaa, että yläkerran
pienempää opetustilaa 202. Luokkatasoa opettaa edelleen
kolme opettajaa.

10 §

Keskusteltavat asiat

11 §

Muut asiat
Ateriapalvelutoimittajaksi vaihtuu 1.8. alkaen Palmia. Uuden toimijan
kanssa pidetään yhteistyöpalaveri ennen toiminnan aloitusta

12 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35

Ilona Piironen
puheenjohtaja

Antti Ylä-Rautio
sihteeri

Tommi Heinonen
pöytäkirjan tarkistaja

Timo Frangen
pöytäkirjan tarkistaja
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