Koulumestarin koulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja
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Paikka

Koulumestarin koulu henkilökunnan kahvitila 2.krs

Läsnä

Lauri Mähönen (pj), Sari Kuurne, Mari Koskela, Matti
Toivio, Sari Rantala ja Pirjo Tornberg (sihteeri)
N:02/2018

Jakelu

Johtokunnan varsinaiset sekä varajäsenet

PÖYTÄKIRJA
1§
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 laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Asian esittely
Johtokunnan on valittava vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja, jonka on tarkastettava
pöytäkirja siten, että se on nähtävillä viikon kuluessa hyväksyttynä koulun verkkosivuilla
www.espoo.fi/koulumestarinkoulu , johtokunta -sivulla että se on nähtävillä hyväksyttynä
viimeistään seuraavan viikon torstaina koulun kansliassa.
Päätösesitys
Valitaan yksi pöytäkirjan tarkastaja.
Päätös
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Mari Koskela valittiin pöytäkirjantarkastajaksi.
3§
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN JA ED. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. Edellisen kokouksen pöytäkirja
liitteenä. (liite 1)
Päätös
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Esityslistaan lisättiin kohtaan Muut asiat,
Tiedottaminen.
VARSINAISET KOKOUSASIAT
4§
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 14.2.2018 lausuntopyynnön Opetus- ja
kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön Monikielisyys vahvuudeksi – selvitys Suomen
kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotuksen 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 A1 -kielen 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.
Koulumestarin koulun opettajankokouksessa 10.4.18 päätettiin yksimielisesti, että
varhennettu kieli Koulumestarin koulussa on englanti. Toiveita englannin kielen
opiskeluun jo alkuopetuksessa on aiempina vuosina tullut myös vanhemmilta. Englannin
kielen varhennettu yhden vuosiviikkotunnin kielisuihkuopetus aloitetaan toisella luokalla.

Päätösesitys
Johtokunta hyväksynee englannin kielen Koulumestarin koulun varhennetuksi kieleksi
toisella vuosiluokalla. Mikäli koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan on tehtävä muutoksia,
tuodaan opetussuunnitelman muutokset johtokunnan hyväksyttäväksi vuoden 2018
kolmannessa kokouksessa tai vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa.
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Päätös
Johtokunta hyväksyi englannin kielen Koulumestarin koulun varhennetuksi kieleksi toisella
vuosiluokalla. Mahdolliset muutokset opetussuunnitelmaan käsitellään vuoden 2018
kolmannessa tai vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa.
5§
KOULUJEN ITSEARVIOINTI
Asian esittely
Kouluissa tehtävän itsearvioinnin perustana on perusopetuslaki. Perusopetuslain 21§:n
mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta
sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena
on tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä.
Espoossa koulut toteuttavat itsearviointiaan kolmen vuoden sykleissä. Säännöllisesti
toteutettavan itsearvioinnin myötä koulun henkilöstö pysähtyy tarkastelemaan ja arvioimaan
perustyötään. Itsearvioinnin keskiössä ovat toiminnan rakenteet ja oppilaan kohtaama
toiminta sekä toiminnan keskeiset tulokset. Koulujen tekemä itsearviointi
arviointiraportteineen on osa SUKO:n itsearviointia.
Peruskoulut toteuttavat itsearvioinnin perusopetuksen laatukriteereihin perustuvan
arviointijärjestelmän avulla. Koulujen itsearviointi noudattaa jatkuvan parantamisen
toimintatapaa.
Koulumestarin koulussa tehtiin syksyllä 2017 sekä oppilaskysely 4. – 6. -luokkalaisille ja
huoltajakysely. Henkilöstökysely toteutettiin keväällä 2018. Liitteissä 2, 3, 4 ja 5 on kyselyjen
yhteenvedot. Vertaisarviointi tehtiin muutaman koulun välillä. Kirstin koulu oli arvioimassa
Koulumestarin koulua ja Koulumestarin koulu teki vertaisarviointivierailun Sunan kouluun.
Opettajat ovat käsitelleet tuloksia Veso-koulutuksessa 4.5. ja tehneet kehittämissuunnitelmia
tulosten pohjalta.

Päätösesitys
Johtokunta keskustellee itsearvioinnin tuloksista.
Päätös
Oppilaat ovat pääosin tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä koulun toimintaan. Huoltajakyselyn
vastausprosentti oli hyvä ja palautteen mukaan vanhemmat ovat pääosin tyytyväisiä koulun
toimintaan. Henkilökunnan palaute oli myöskin hyvää tai erittäin hyvää.

6§
LUKUVUODEN 2018- 2019 ENNAKKOTIEDOT
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Asian esittely
Rehtori esittää tämän hetkisen tiedon pohjalta arvionsa seuraavan lukuvuoden
opettajatilanteesta ja opetusryhmien määrästä sekä muista koulunpitoon liittyvistä asioista.
(liite 5)

Päätösesitys
Johtokunta merkinnee asian tiedoksi.
Päätös
Keskusteltiin lukuvuoden ennakkotiedoista, joka vastaa hyvin itsearvioinnin palautteeseen.
Todettiin, että oppilashuollon resurssivaje (kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan
resurssivaje) on merkittävä. Johtokunta pohtii, miten asiaa voidaan viedä eteenpäin. Asiasta
keskustellaan seuraavassa kokouksessa.
7§
MUUT ASIAT
7.1. Kuudennen luokan yökoulu
Kuudesluokka suunnitteli pitävänsä yökoulun maalis-huhtikuussa 2018. Yökoulu jäi
toteuttamatta kaiken muun kiireen ja retkeilyn ohessa.
Päätösesitys
Johtokunnalle tiedoksi, että yökoulu jäi toteuttamatta.
Päätös:
Johtokunta sai tiedon asiasta.
7.2. Liikenneturvallisuus
Kaupungin vastineen myötä seurataan liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita Muuralantien ja
Kanttorinkujan kohdalla.
Edellisen Johtokunnan jäsen Mari Kärkkäinen ja Koulumestarin koulun rehtori Pirjo Tornberg
laativat 4.3.2016 vaatimuksen Koulumestarin koulun ympäristön turvallisuudesta Tekniselle
keskukselle katu- ja viherpalvelulle / erityissuunnittelulle. Johtokunnan puheenjohtaja Lasse
Malinen lähetti vaatimuksen eteenpäin.
Tekniseltä keskukselta saatiin vastine asiaan. Kaupunki tutkii mahdollisuuksia Muuralantien
kävelytielle. Samassa yhteydessä oli suunnitelma töyssyjen rakentamiseen Vanhalle
Muuralantielle.
Sari Kuurne ollut useaan otteeseen yhteydessä tekniseen keskukseen ja yrittänyt saada
vastausta asiaan. Sari Kuurne on jatkanut asian eteenpäin viemistä. Jos tilanteeseen
saadaan jotain selvitystä, Sari laittaa tiedon johtokunnan jäsenille sähköpostitse.
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Päätösesitys
Johtokunta keskustellee asiasta.
Päätös
Todettiin, että kaupunki on luvannut toteuttaa suojatiekorokkeen Vanhalle Muuralantielle ja
Muuralanpihan risteykseen kesällä 2018 sekä laatii suunnitelman jalkakäytävästä
Kanttorinkujalta Muuralantien varteen 2019. Johtokunta seuraa tilannetta.

7.3. Johtokuntastipendin kriteereistä päättäminen
Edellisessä kokouksessa päätettiin kerätä myös lukuvuonna 2017-18 johtokuntastipendi.
Johtokuntakriteeriksi sovittiin kokouksen jälkeen sähköpostitse edellisen vuoden kriteeri:
”Johtokunta stipendi myönnetään oppilaalle, joka on innostunut, luova ja aktiivinen vaikuttaja
koulussa, ja joka omalla esimerkillään näyttää muille mallia”
7.4. Tiedottaminen
Julkisesti koulun asioista tiedottaa rehtori.
8§
SEURAAVA KOKOUS
Asian esittely
Johtokunta esittänee seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös
Johtokunta esittää, että johtokunta kokoontuu seuraavan kerran syyskuun 25 päivä 2018 klo
18.
9§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.34
Espoossa 17.5.2018

Lauri Mähönen

Pirjo Tornberg

Puheenjohtaja

Esittelijä ja sihteeri

Mari Koskela
Pöytäkirjan tarkastaja
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