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Paikka

Etäyhteys

Läsnä

Sari Rantala, Sari Kuurne, Lauri Mähönen (pj.), Matti
Toivio, Mari Koskela ja Iita Puustinen (siht.)

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asian esittely
Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Espoon
kaupungin hallintosäännön (2017) mukaan luottamuselimen kokouskutsu
toimitetaan, mikäli mahdollista kolme päivää ennen kokousta.
Päätösesitys
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Asian esittely
Espoon kaupungin hallintosäännön (2017) mukaan luottamuselimen
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Päätösesitys
Päätettäneen, että johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa yksi
johtokunnan jäsen.
Päätös
Sari Rantala valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi.
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4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. Liitteessä 1 on
edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
VARSINAISET KOKOUSASIAT

5 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
5.1. Liikenneturvallisuus Kanttorinkujalla ja Muuralantiellä
Asian esittely
Sari Kuurne selvitti liikenneturvallisuuden tilanne Kanttorinkujalla ja
Muuralantiellä. Sähköpostiviestissä 18.6. hän sai vastauksen Heli Rautiolta
Kaupunkitekniikan keskuksesta. Alla olevan linkin kautta voi katsoa
suunnitelmaa:
https://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelm
at/Espoon_keskus/Muuralankumpu_ja_Pappilanojan_raitti/Muuralankumpu_ja_Pappilanojan
_raitti(178464)

Rautio sanoi, että rakentamiseen on rahat varattu ja toteuttaminen on
tarkoitus tehdä kesällä 2020.
Päätösesitys
Merkittäneen tiedoksi liikenneturvallisuussuunnitelman tilanne.
Päätös
Sari Kuurne on yhteydessä Heli Rautioon kartoittaakseen tilanteen ja
ilmoittaa johtokunnan jäsenille tilanteesta
5.2. Oppilashuollon tilanne Koulumestarin koulussa
Asian esittely:
Koulumestarin koulu on saanut psykologin lukuvuoden 2020 alussa. Tällä
hetkellä koulussa on psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja sekä kaksi
laaja-alaista erityisopettajaa. Oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori.
Päätösesitys:
Merkittäneen tiedoksi korjautunut tilanne oppilashuoltoryhmän
kokoonpanossa.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

6 § Koulumestarin koulun lukuvuosisuunnitelman 2020-21 hyväksyminen
Asian esittely

Peruskoulun johtajan tehtävänä on antaa johtokunnalle opettajakunnan
kanssa valmisteltu ehdotus koulun lukuvuosisuunnitelmaksi eli
työsuunnitelmaksi (liite 2). Lukuvuosisuunnitelman liitteenä on koulun
ohjaussuunnitelma sekä Koulukohtaisiin opetusjärjestelyihin liittyvä
varautumissuunnitelma. Johtokunnan tulee päättää
lukuvuosisuunnitelma ja hyväksyä se sekä lähettää vahvistamansa
suunnitelma opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tiedoksi.
Koulun rehtori on valmistellut koulun lukuvuosisuunnitelman,
työjärjestykset sekä erikoistehtävien hoidon neuvotellen yhdessä
opettajien kanssa.
Rehtori on valmistellut koulun ohjaussuunnitelman ja Koulukohtaisiin
opetusjärjestelyihin liittyvän varautumissuunnitelman yhdessä
oppilashuoltohenkilöstön kanssa (31.8.20 ja 7.9.20). Opettajilla on ollut
mahdollisuus tehdä ehdotuksia lukuvuosisuunnitelmaan ja sen liitteinä
oleviin ohjaussuunnitelmaan sekä Koulukohtaisiin opetusjärjestelyihin
liittyvään varautumissuunnitelmaan ja he ovat kokouksessaan 9.9.2020
hyväksyneet johtokunnalle esitettävät asiat. Rehtori esitteli
lukuvuosisuunnitelman oppilaskunnalle 23.9.2020.
Päätösesitys
Lisäysehdotukset:Etäopetussuunnitelmat on laadittu luokka-asteittain ja
hyväksytty koulun johtoryhmässä. Tarvittaessa järjestetään oppilaalle
laitteet. Koronavaraussuunnitelmat on laadittu ja niitä päivitetään
viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.
Johtokunta hyväksynee Koulumestarin koulun lukuvuosisuunnitelman 202021 ja sen liitteenä olevan ohjaussuunnitelman sekä
varautumissuunnitelman.
Päätös
Johtokunta hyväksyy lukuvuosisuunnitelman
7§ Johtokunnan kuuleminen kieliohjelmassa
Asian esittely:
Rehtori ja aluepäällikkö Kaisa Alaviiri keskustelivat Koulumestarin koulun
A2-kielivalinnasta sen jälkeen, kun huoltajat olivat tuoneet A2-kielen
valintaan liittyvän tasavertaisen jatko-opiskelumahdollisuuden kaikissa
lähiyläkouluissa.
Keskustelujen ja kuulemisten pohjalta esitettiin, että keväällä 2021 alkaen
Koulumestarin koulun oppilaat voisivat valita A2-kieleksi saksan. Ne
oppilaat, jotka ovat valinneet aiemmin A2-kieleksi ruotsin, jatkavat edelleen

kielen opiskelua, mutta A2-ruotsin kielen aloittavia ryhmiä ei enää jatkossa
ole. Näin molemmissa lähiyläkouluissa oppilailla olisi mahdollista jatkaa
saksan kielen opiskelua. Ruotsin kieli tulee kaikille pakollisena B1-kielenä
kuudennella luokalla.
Päätösesitys:
Johtokunta keskustellee asiasta ja hyväksynee Kieliohjelmaan
Koulumestarin koulun A2- kieleksi keväästä 2021 alkaen saksan kielen.
Päätös:
Johtokunta hyväksyy kieliohjelman esityksen mukaisesti

8§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Asian esittely
Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen.
Päätösesitys
Seuraava kokous pidetään 2.2.2021 kello 18.00
Päätös
Seuraava kokous pidetään 2.2.2021 kello 18.00
9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31
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