YLÄKOULUSELVITYS TOIMIKUNTA 28.1.2019 KLO 16.00 – 17.40
MUISTIO
Läsnä
Erkki Pääkkönen
Maarit Tarvainen
Pirjo Hänninen
Tiia Pääkkönen
Pekka Puranen
Pekka Nuutinen
Samuli Niskanen
Katriina Manninen
Petteri Ristikangas
Asiantuntijat
Kaija Tarvainen, hallintojohtaja
Kimmo Honkanen, rehtori

1. Toimikunnan työn järjestäytyminen ja aikataulu
Toimikunnan kokousten puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki
Pääkkönen.
Toimikunnan kokousten sihteerinä toimii kunnanjohtaja Petteri Ristikangas.
Toimikunta kokoontuu seuraavasti tiistaina 19.2. klo 17.00 ja tiistaina 12.3. klo 17.00.
Seuraava valtuustoseminaari pidetään 18.3.2019.
Kuulemiset järjestetään määräaikaisen toimikunnan (-31.3.2019) työskentely aikana.

2. Vaihtoehtoiset mallit yläkoulun opetuksen järjestämiseksi
Toimikunta kuuli, mitä tähän mennessä on tehty ja selvitetty.
Rehtori Kimmo Honkanen esitteli Tervon yhtenäiskoulun tilannetta sekä opettajien ja
rehtorin yhdessä suunnittelemia tulevan lukuvuoden opetuksen järjestämisen rakenteita
seuraavista näkökulmista:
▪ Lait, asetukset, säännöt ja ohjeet
▪ Nilakan esiopetus- ja opetussuunnitelma sekä tuntijako
• Otettava tarvittaessa tervolaisia askelia
▪ Oppiaineet
▪ Opettajien opetusvelvollisuudet
▪ Opetusryhmän koko
▪ Koulupäivän aikataulu
▪ Koulukuljetukset
▪ Yhtenäiskoulun erityispiirteet
Opettajat
▪ Vakinaiset, määräaikaiset, sivutoimiset

▪

Esiluokanopettaja, luokanopettaja, aineenopettaja, erityisopettaja,
erityisluokanopettaja
▪ Tällä hetkellä 14 opettajaa
▪ Lähiopetus, yhteiset opettajat, etäopetus
▪ Pätevyys, epäpätevyys
Koulunkäynninohjaajat, koulusihteeri
▪ Vakinaiset, määräaikaiset
▪ Tällä hetkellä 5 koulunkäynninohjaajaa
▪ Yksi koulusihteeri
Koulupäivän aikatauluihin ja opetussuunnitelmaan liittyviä päätöksiä tehdään
sivistyslautakunnassa helmikuussa 2019. Tulevana lukuvuonna opetusjärjestelyjä testataan
käytännössä.
Opettajien ja rehtorin näkemyksen mukaan ”Tervon Yhtenäiskoulun opetusjärjestelyt on
rakennettava ja räätälöitävä joka lukuvuosi uudelleen kulloinkin vallitsevan tilanteen
mukaisesti. Koulu ei pysy paikallaan, vaan elää koko ajan jatkuvassa muutoksessa, johon on
reagoitava. Hyvällä suunnittelulla, yhteistyöllä ja joustavuudella pientäkin määrää
yläkoululaisia voidaan opettaa laadukkaasti. Koulun pienuus voi olla myös vahvuus. Tulevien
lukuvuosien opetus tulee järjestää ensisijaisesti omien ammattitaitoisten opettajien
toimesta kuntien yhteisten opettajien tuella. Etäopetus on viimeisin opetuksen
tukijärjestely.”
Valinnaisainetarjontaa tullaan kaventamaan, valinnaisuus kuitenkin
säilyttäen. Valinnaisaineryhmiä yhdistetään jatkossa yhteisten aineiden ryhmiin siten, että
ryhmäkoko on opetuksen ja oppimisen kannalta hyvä.
Uusi monitoimirakennus (koulun, kirjaston ja kuntalaisten toiminnot) mahdollistaa
joustavammat opetusjärjestelyt erikokoisille ja eriluokka-asteista koostuville
oppilasryhmille.
Seuraavassa toimikunnan kokouksessa rehtori esittelee opetushenkilöstön kelpoisuudet ja
koulutukset.
Tervossa 31.1.2019
Petteri Ristikangas

