RASTAALA KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA 15.5.2018 klo 17.00
PAIKKA Ylätalon opettajainhuone
PÖYTÄKIRJA
Läsnä: Laura Markkanen pj
Olivia Karvinen
Thomas Lautenschlager
Unto Lyytinen
Heidi Rantanen
Tarja Kuparinen siht.

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Unto Lyytinen.
4. 2.lk TUNTIJAON MUUTOS
Opetuslautakunta on tehnyt lisäyksen 2.luokan tuntijakoon lisäämällä yhden
oppitunnin varhennettuun kielenopetukseen eli kielisuihkutukseen. Espoon ohjeiden
mukaan koulu saa päättää kuinka suihkutus toteutetaan ensi lukuvuonna.
Koulun esitys on seuraava: oppilaat saavat syyslukukaudella kielisuihkutusta koulun
A1- kielessä englannissa. Tämän opetuksen hoitavat luokanopettajat. Kevätlukukausi
jaetaan kolmeen eri jaksoon ja oppilaat saavat suihkutusta koulumme A2-kielissä eli
ruotsissa, ranskassa ja espanjassa jokaisessa kielessä noin kuusi tuntia. Tästä
opetuksesta vastaavat pääosin aineenopettajat. Yksilöllistetyn luokan
kielisuihkutuksen hoitaa luokanopettaja.
Seuraavina vuosina kieliohjelmaan on tulossa lisäoppitunti myös 1.luokalle.
Tällöin Opetushallitus tulee linjaamaan tarkemmin varhennetun kielenopetuksen
järjestämistä.
Päätösesitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi varhennetun kielenopetuksen
järjestäminen lukuvuonna 2018-2019.
Päätös: Hyväksyttiin

5. ALATALON REMONTTI
Alatalo tyhjennetään kesäkuun aikana remontin vuoksi. Kaikki säilytettävät tavarat
puhdistetaan ennen uudelleen käyttöä.
Keskitaloon on kaavailtu väistötilat seitsemälle erityisluokalle ja yhdelle
kielenopetusluokalle.
Keskitalossa tehdään parhaillaan sisäilmaan- ja ilmanvaihtoon liittyviä tutkimuksia.
Ne valmistuvat vasta johtokunnan kokouksen jälkeen. Tulosten perusteella tehdään
lopullinen päätös väistötiloista.

Ylätalolle sijoitetaan myös yleisopetuksen 1.-2.-luokan oppilaat. Kaikille ilman omaa
luokkaa opettaville opettajille ei tule löytymään omaa tilaa vaan he käyttävät esim.
liikuntatuntien ajaksi tyhjäksi jääviä tiloja tai toimivat samanaikaisopettajina luokissa.
Alatalon remontin suunnittelu on loppuvaiheessa ja sisustussuunnittelu on aloitettu.
Remontti alkaa elokuussa 2018.
Päätösesitys: Johtokunta keskustelee asiasta.
Päätös: Johtokunta keskusteli asiasta ja päätti esittää Tilapalvelutliikelaitokselle, että Rastaalan keskitalossa tehdään kattavampi sisäilmasto- ja
kosteustekninen tutkimus mikrobitutkimuksineen.

6. TIETOJA TULEVASTA LUKUVUODESTA
Rehtori kertoo ensi vuoden näkymistä kokouksessa.
Päätösesitys: Merkitään selostus tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi selostus.
7. LUKUVUOSISSUUNITELMAN ARVIOINTI
Johtokunta hyväksyi syyskuun kokouksessaan lukuvuosisuunnitelman tälle
lukuvuodelle. Opettajakunta käsitteli 8.5.2018 syksyllä tehdyn lukuvuosisuunnitelman
arviointia. Liite 1. lukuvuosisuunnitelman arviointi toimitetaan ennen kokousta.
Päätösesitys: Johtokunta käsittelee lukuvuosisuunnitelman arvioinnin.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ja oli tyytyväinen arviointiin ja monialaiseen
opetukseen.
8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei ollut.
9. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 18.9.2018 klo 17.00
10. Kokouksen päätös
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