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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 todetaan 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.
Päätösesitys
Valitaan yksi pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös
Sari Kuurne valittiin pöytäkirjantarkastajaksi.
3§
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Päätösesitys
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi (liite 1)
Päätös
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
VARSINAISET KOKOUSASIAT
4§
KOULUMESTARIN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Asian esittely
Peruskoulun johtajan tehtävänä on antaa johtokunnalle opettajakunnan kanssa valmisteltu
ehdotus koulun lukuvuosisuunnitelmaksi eli työsuunnitelmaksi (liite 2).
Lukuvuosisuunnitelmaan tulee lisätä liitteeksi koulun ohjaussuunnitelma (liite 3).
Johtokunnan tulee päättää lukuvuosisuunnitelma ja hyväksyä se sekä lähettää
vahvistamansa suunnitelma koulutuslautakunnalle tiedoksi.
Koulun rehtori on valmistellut koulun lukuvuosisuunnitelman, työjärjestykset sekä
erikoistehtävien hoidon neuvotellen yhdessä opettajien kanssa. Opettajilla on ollut
mahdollisuus tehdä ehdotuksia lukuvuosisuunnitelmaan ja he ovat kokouksessaan
25.9.2018 hyväksyneet johtokunnalle esitettävät asiat. Rehtori on valmistellut koulun
ohjaussuunnitelman yhdessä oppilashuoltohenkilöstön kanssa (24.9.18), Opettajat ovat
hyväksyneet ohjaussuunnitelman kokouksessaan 25.9.2018.
Päätösesitys
Johtokunta hyväksynee Koulumestarin koulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 20182019.
Päätös
Johtokunta hyväksyi koulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2018 – 2019. Monipuolista,
toiminnallista ja liikunnallista opettamista tulisi korostaa.
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5§
VAPAAVALINTAISEN OPPIAINEEN OPETUSSUUNNITELMAAN TEHTYJEN
LISÄYSTEN HYVÄKSYMINEN
Asian esittely
Koulumestarin koulussa toteutetaan vapaavalintaisia opintoja 1 vuosiviikkotunnin verran
kahden oppitunnin mittaisina neljässä jaksossa. Syyslukukaudella pidetään kaksi (18vvt) ja
keväällä kaksi (20vvt) jaksoa. Vapaavalintaiset oppitunnit toteutetaan vuosiluokkiin
sitomattomissa ryhmissä luokilla 4-6. Lukuvuosisuunnitelmassa esitellään vuosittain
vapaavalintaisen oppiaineen valinnaiskorit.
Vapaavalintaiset opinnot muodostuvat valinnaiskoreista, joiden aiheina ovat Luonto ja
liikkuminen, Tiede ja tutkiminen, Taito ja taide sekä Kieli ja kulttuuri. Valinnaiskorien
kurssitarjonta vaihtelee vuosittain, koska niiden suunnittelussa pyritään huomioimaan
oppilaiden ja huoltajien toiveita. Jakson alussa opettaja käy ryhmän kanssa kurssin
tarkemmat tavoitteet ja sisällöt läpi ja tiedottaa niistä myös huoltajia.
Kesällä 2018 Espoon kaupunki linjasi asiaa uudelleen niin, että vapaavalintainen oppiaine
tulee arvioida samaan tapaan kuin muutkin oppiaineet, mutta käyttäen kuitenkin sanallista
arviointiskaalaa. Jokaisen vuosiluokan vapaavalintaisen oppiaineen kohdalle
Opetussuunnitelmaan tulee kirjata vapaavalintaisen oppiaineen tavoitteet ja sisällöt.
Liitteessä 4 on nähtävissä ko. olevan oppiaineen tavoitteet ja sisällöt 4. – 6. vuosiluokille.

Päätösesitys
Johtokunta hyväksynee opetussuunnitelmaan tehdyt vapaavalintaisen oppiaineen
muutokset.
Päätös
Johtokunta hyväksyy opetussuunnitelmaan tehdyt vapaavalintaisen oppiaineen muutokset.
6§
MUUT ASIAT
6.1. Leirikoulut ja yökoulut
Asian esittely
Koulumestarin koulun rehtori on lukuvuoden aloitusseminaarissa, Vesossa, esittänyt
opettajille mahdollisuuden yökoulun tai leirikoulun pitämiseen. Mikään luokka ei ole
ilmoittanut yökoulun eikä leirikoulun pitämisestä.
Päätösesitys
Yökouluja eikä leirikouluja pidetä lukuvuonna 2018-19. Mikäli joku luokka innostuu
lukuvuoden aikana pitämään jommankumman, tulee asia tuoda johtokunnan käsittelyyn
seuraavan johtokunnan kokoukseen 1/2019.
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Päätös
Yökouluja eikä leirikouluja pidetä lukuvuonna 2018-19. Mikäli joku luokka innostuu
lukuvuoden aikana pitämään jommankumman, tulee asia tuoda johtokunnan käsittelyyn
seuraavan johtokunnan kokoukseen 1/2019.

6.2. Turvallisuus
6.2.1. Muuralantien ja Kanttorinkujan kohdalla
Asian esittely
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
Kaupungin lupaama suojatiekoroke on toteutettu Vanhalle Muuralantielle ja Muuralanpihan
risteykseen kesällä 2018. Kaupungin laatimaa suunnitelmaa jalkakäytävästä Kanttorinkujalta
Muuralantien varteen 2019 seurataan.

Päätösesitys
Johtokunta keskustellee asiasta ja sopinee jatkosuunnitelmista.
Päätös
Todettiin, että Vanhalle Muuralantielle toteutettu suojatiekoroke toimii moitteetta. Johtokunta
seuraa mahdollisen jalkakäytävän toteutumista Kanttorinkujalta Muuralantien varteen.
6.3. Koulumestarin koulussa opiskeleminen
Asian esittely
Espoon kaupunki suomenkielinen opetus on saanut runsaasti julkisuutta mediassa
lukuvuoden alkaessa. Koulumestarin koulun toimintaa on arvioitu viime lukuvuonna erilaisin
kyselyin. Espoon kaupungin toimesta suoritetiin Oppilas-, huoltaja- ja henkilöstökyselyt.
Niiden tulosten perusteella koulussa on hyvä ja turvallista oppia ja opiskella sekä
työskennellä. Arviointikäytänteet muuttuvat Espoon kaupungin ohjeistusten mukaan niin, että
oppilaskyselyt tehdään joka lukuvuosi vuosiluokkien 4 – 6 oppilaille ja huoltaja- ja
henkilöstökyselyt toteutetaan joka toinen vuosi niin, että keväällä 2019 toteutetaan
huoltajakysely ja syksyllä 2019 henkilöstökysely. Arviointisykli on näin ollen jatkossa
lyhyempi kuin entinen joka 3. vuosi toteutettu arviointisysteemi.
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Tämän lisäksi koulussa toteutetaan joka vuosi toimintaan liittyvää arviointia, jonka perustella
toimintaa korjataan, kehitetään ja suunnitellaan niin, että koulu olisi hyvinvoiva koulu ja
ohjaisi oppilaita pärjäämään tulevaisuudessa yhteiskunnan osallisena ja vastuullisena
jäsenenä.
Päätösesitys
Johtokunta keskustellee asiasta.
Päätös
Johtokunta keskusteli asiasta.
6.4. Koulun oppilashuoltohenkilöstön resurssointi
Johtokunta käsitteli lähettämänsä oppilashuollon resurssoinista saatua palautetta (liite 5).
Todettiin, että resurssia on käytettävissä enemmän kuin viime keväänä eli 2 päivää viikossa.
Jatkossa johtokunta seuraa asiaa.

7§
SEURAAVA KOKOUS
Asian esittely
Johtokunta esittänee seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös
Seuraava kokous pidetään ti 5.2.2019 klo 18.
8§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.33

Espoossa 25.9.2018

Lauri Mähönen

Pirjo Tornberg

Puheenjohtaja

Esittelijä ja sihteeri

Sari Kuurne
Pöytäkirjan tarkastaja
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