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18.6.2018

AURORAN KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

5.6.2018 tiistai klo 18.40

Paikka

Auroran koulun luontotukikohta, kota

Läsnä

Susanna Korpijaakko-Öhman (pj)
Mirja Lehti
Jarno Jäppinen
Mika Kuhanen
Laura Romppanen
Sanni Ramm-Schmidt
Pekka Viinikka
Ulriika Huima

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:40
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asian esittely
Kuntalain 1995 / 365 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Espoon
kaupungin hallintosäännön (2009) mukaan luottamuselimen kokouskutsu
toimitetaan mikäli mahdollista kolme päivää ennen kokousta.
Päätösesitys
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Asian esittely
Auroran koulun johtokunnan kokouksissa nimetään pöytäkirjan tarkastajat.
Päätösesitys
Esitetään Mika Kuhanen ja Jarno Jäppinen pöytäkirjan tarkastajiksi.
Päätös
Valittiin Mika Kuhanen ja Jarno Jäppinen pöytäkirjan tarkastajiksi.

4 § Ääntenlaskijoiden valinta
Asian esittely
Jos päätösehdotus vaatii äänestystä, suoritetaan kädennostoäänestys.
Päätösesitys
Ääntenlaskijoiksi valittaneen 3 §:n pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös
Ääntenlaskijoiksi valittiin 3§:n pöytäkirjan tarkastajat.

5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

VARSINAISET KOKOUSASIAT

6 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Asian esittely
Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta,
jotka ovat edellyttäneet erityistä toimeenpanoa tai joiden etenemistä
muutoin on aihetta seurata. Edellinen kokous pidettiin 13.3.2018.

Päätösesitys
Toimeenpantavia asioita ei ole edelliseen pöytäkirjaan kirjattu.
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Päätös
Toimeenpantavia asioita ei ole edelliseen pöytäkirjaan kirjattu.
Merkitään tiedoksi.

7 § A-kielen varhennettu opetus
Asian esittely
Valtuusto päätti 7.12.2017 osana vuoden 2018 talousarviota ja suunnitelmaa varhentaa kielen opiskelua alakoulussa yhdellä
vuosiviikkotunnilla. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi
kokouksessaan 14.02.2018 lausunnon Opetus- ja kulttuuriministeriön
lausuntopyyntöön ”Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen
kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi.”
Lausunnossa lautakunta puolsi kielenopiskelun varhentamista periaatteena
ja totesi, ettei varhennettua kieltä tarvitse sitoa A1- kieleksi, vaan oppilaalle
annettaisiin mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta eri kielistä ennen A1kielen valintaa.
Valtuuston osoittama lisätunti varhennetun kielen opiskeluun sijoitetaan 2.
luokalle koulun A-kielen tai -kielten kielisuihkuopetukseen. Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi tuodaan esitys
kielisuihkuopetuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta kevään 2018
aikana.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Espoon suomenkielisen
perusopetuksen tuntijaon kokouksessaan 9.4.2018. Muutettu tuntijako tulee
voimaan 1.8.2018 alkaen.
Auroran koulussa varhennetaan kiinan ja englannin kielen opetusta
kumpaankin kieleen puoli vuotta kerrallaan tutustuen toisella vuosiluokalla.

Päätösesitys
Johtokunta merkinnee varhennetun kielen opetuksen järjestämistavan
tiedoksi. Mikäli koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan on tehtävä
muutoksia, tuodaan opetussuunnitelman muutokset johtokunnan
hyväksyttäväksi vuoden 2018 kolmannessa kokouksessa tai vuoden 2019
ensimmäisessä kokouksessa.
Päätös
Merkitään tiedoksi varhennetun kielen opetuksen järjestämistapa.
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8 § Koulukohtaisen opetussuunnitelman muutokset ja päivitykset

Asian esittely
Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö on antanut kuluneena
lukuvuonna kouluille tehtäväksi koulukohtaisten opetussuunnitelmien
sisällöllisten ja muotoon liittyvien puutteiden korjaamisen ja päivityksen.

Nämä päivitykset tulee hyväksyttää koulun johtokunnassa kevään 2018
aikana. Auroran koulun päivitetty opetussuunnitelma löytyy mm. koulumme
nettisivulta http://webfronter.com/espoo/aurorankoulunops/

Liitteestä 1 löytyvät kohdat, joihin on tullut joitakin muutoksia, lähinnä tekstiä
täydentäen, kieliasuun tai kirjalliseen ilmaisuun liittyen.

Päätösehdotus
Johtokunta hyväksynee Auroran koulun opetussuunnitelman koulukohtaiset
muutokset.

Päätös
Johtokunta hyväksyi Auroran koulun opetussuunnitelman koulukohtaiset
muutokset.

9 § Lukuvuosisuunnitelman toteutuminen ja lukuvuoden arviointi
Asian esittely
Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön toimintaohjeen mukaan
peruskoulun johtokunnan tehtävä on hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma
lukuvuoden alussa sekä arvioida ja seurata sen toteutumista yhdessä
opettajakunnan kanssa.
Opettajakunnalla oli lukuvuoden arviointia ja tulevan suunnittelua koskeva
VESO torstaina 24.5.2018. Rehtori esittelee lukuvuosiarvioinnin tulokset,
jotka löytyvät liitteestä 2.
Päätösehdotus
Johtokunta merkinnee saadun selostuksen tiedoksi.
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Päätös
Merkitään tiedoksi saatu selostus.
10 § Muut asiat
Ensi lukuvuoden opettajat ja luokkajaot
Sisäilmaraportin tulokset

11 § Seuraava kokous
Asian esittely
Seuraava kokous on hyvä pitää lukuvuoden 2018-19 alussa syyskuussa.
.

Päätösesitys
Seuraava kokous suunniteltiin pidettäväksi syyskuussa, tarkempi ajankohta
sovitaan myöhemmin.

12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40

LAILLISUUSTIEDOT

Kokouksen puolesta

_______________________________
Puheenjohtaja

______________________________
esittelijä ja sihteeri

Susanna Korpijaakko-Öhman

Ulriika Huima
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Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.
Espoossa 6.6.2018

_______________________________
Pöytäkirjan tarkastaja

______________________________
Pöytäkirjan tarkastaja

Mika Kuhanen

Jarno Jäppinen

