PÖYTÄKIRJA

1 (7)

21.5.2019

SUNAN KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

tiistai 7.5..2019 kello 18.00 alkaen

Paikka

Sunan koulu, Solisevantie 10, Espoo
Aarnio Antti, puheenjohtaja
Krista Kajander
Keijo Hämäläinen
Forsberg Gunnar
Muinonen Essi
Raula Tiina
Turpeinen Elina
Mikkonen Hanna, esittelijä ja sihteeri

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

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
Esityksen mukaan.
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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. Valittaneen kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Elina
Turpeisen
Päätös
Esityksen mukaan.

4 § Ääntenlaskijoiden valinta
Päätösesitys
Valittaneen kokouksen ääntenlaskijaksi Elina Turpeisen.
Päätös
Esityksen mukaan.
5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
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6 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Asian esittely
Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta,
jotka ovat edellyttäneet erityistä toimeenpanoa.
Toimeenpantavia asioita ei edelliseen pöytäkirjaan ole kirjattu.
Päätösesitys
Merkittäneen tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukaan.

7§

Koulun opetussuunnitelman muutokset
Asian esittely
Espoon kaupungin peruskouluissa koulukohtaisen opetussuunnitelman
hyväksyy koulun johtokunta. Koulun opetussuunnitelmaan on tehty lähinnä
tarkennuksia, jotka eivät muuta opetussuunnitelman sisältöä. Lisäksi kieliasua
on korjattu, jotta opetussuunnitelma on helpommin luettava.
Päätösesitys
Johtokunta hyväksynee koulukohtaisen opetussuunnitelman muutokset.
Päätös
Kohdan 7.6. viimeisestä lauseesta poistetaan sana oppilas. Muilta osin
esityksen mukaan.

8§

Sunan koulun lukuvuoden arviointi
Asian esittely

Espoon opetustoimi teetättää kaikilla kouluilla lukuvuosisuunnitelman
arvioinnin kirjauksen osana opetuksen arviointia. Kirjauspohja jaettiin
etukäteen sähköpostin liitteenä ja tulosteena kokouksessa.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee merkitä asian tiedoksi.

Päätös
Esityksen mukaan.

9§

Lukuvuoden 2018 -2019 kyselyt
Asian esittely
Espoon opetustoimi teetättää vuosittain osana arviointiprosessia

arviointikyselyn luokka-asteen 4. -6. oppilaille. Huoltajat ja koulun henkilökunta
vastaavat kyselyyn vuorovuosin. Lukuvuonna 2018-2019 on Sunan koulussa
teetetty oppilaskysely ja huoltajakysely. Tulokset huoltajakyselystä on esitetty
huoltajille vanhempainaamussa 03/2019

Päätösesitys
Johtokunta päättänee merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukaan. Johtokunta haluaa syksyn kokoukseen koosteen siitä, mitä
toimia kyselyiden tulosten perusteella on tehty.

10§ Muut mahdolliset asiat
Suna koulun 6lk järjestää yökoulun 23.-24.5.2019. Yökouluun osallistuu 30
oppilasta. Valvojina toimivat luokanopettaja sekä kaksi huoltajaa. Yökoulu on
kirjattu tiedoksi ja osaksi lukuvuosisuunnitelmaa.
Sunan koulun 5-6 luokan pienryhmä lähtee leirikouluun 13.-14.5.2019
Velskolan leirikeskukseen. Valvojina toimivat erityisluokanopettaja,
kielenopettaja sekä luokan avustaja. Leirikoulu on kirjattu tiedoksi ja osaksi
lukuvuosisuunnitelmaa.
Johtokunnalle tuotiin tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön
lausuntapyyntö johtokunnille 1.4.2019 koskien Hösmärinpuiston koulun
oppilaiden koulupolkua. Lausuntopyynnön ajankohta siirtyy myöhemmin
ilmoitettavaan ajankohtaan. Johtokuntia tiedotetaan erikseen uudesta
aikataulusta.
Sunan kouluun muodostuu A2- kielen opetusryhmä 4. luokalle. Ryhmään
ilmoittautui riittävä määrä oppilaita.
Johtokunnalle tuotiin tiedoksi 1.8.2019 voimaan astuva Espoon
suomenkielisen perusopetuksen tuntijako.
Johtokunnalle tuotiin tiedoksi Sunan koulun osallistuminen EVY PILOTTIhankkeeseen 1. luokan oppilaaksiotossa.
Johtokunnalle tuotiin tiedoksi Sunan koulun uudistunut tiimirakenne sekä
lukuvuoden 2019-2020 henkilökuntatilanne 7.5. 2019.
Käytiin keskustelua lukuvuoden 2019 – 2020 opetusjärjestelyistä.

11 § Seuraava kokous
Päätösesitys
Johtokunta päättänee seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös
Seuraavaa kokous ei sovittu.
12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

LAILLISUUSTIEDOT
Kokouksen puolesta

__________________________
Antti Aarnio, puheenjohtaja

_____________________
Hanna Mikkonen, esittelijä ja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.

Espoossa 13.5..2019

_______________________________
Elina Turpeinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.5.2019
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Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n
mukaan hakea muutosta.

