Kirkonkylän yhtenäiskoulu
Kempele

VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN
Aika:

21.2.2017 klo 17.30 –

Paikka:
Läsnä:

D-talo, taukotupa
Maria Mikkola, Anne Martinkauppi, Janne Länsitie, Teemu Lappi
Elina Isopoussu, Hannu Koivula, Sirkku Mustonen, Janne Törmänen, Jukka Ojala

Asiat:
1. Tervetuloa
2. Ajankohtaista
 Edellisen kokouksen asiat
o keskusteltiin viestikanavien mahdollisuuksista. Asiaa pohditaan.
 Karvin arviointi
o 17.3. mennessä. 3.,5. ja 8.luokat
o tarkastelukohteena oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja työrauha ja turvallinen ympäristö
 4. jakso 20.3. Eskareiden kuulumisia/ Sirkku Mustonen
o Mielenkiintoinen eskari-ykkösten yhteistyöviikko oli viikolla 7. Asialla tarkoitus lähestyä
joustavan esi- ja alkuopetuksen tulemista, v. 2020.
o Muksunetissä on ollut osallisuus-kysely. Tuloksia: Vanhemmat toivovat kohtaamisia ja
ovat halukkaita osallistumaan yhteisiin toiminnallisiin tapahtumiin.
o Tulevien eskareiden haku käynnissä.
 Move-tulokset
o tuloksia on syytä tarkastella koululla. Mikä innostaisi liikkumaan enemmän?
 Finngips- konsertti joka kouluun 2.-3.3. koululla
 Tapahtumakalenteri
 Kimble-finaali tulossa. Kimblen 50-vuotisjuhlavuosi. Voittaja pääsee semifinaaliin Oulun
kaupunginkirjastoon, tavoitteena syksyllä Suomen mestaruus Helsingissä.
 1.lk iso ikäluokka, 4.lk kodin kaavake – 5.luokalle siirtymisestä
3. Lystiäiset
- Elina Isopoussu ja Hannu Koivula kertoivat 1.3. pidettävästä Lystiäistapahtumasta.
- Talvitapahtuma koululla keskiviikkona 1.3. klo 17-19. Grillauspiste, rusettiluistelu, kahvila,
onnenpyörä, lämäritutka, potkuriviesti, pulkkaviesti,
- kuvan voisi välittää kempeleläiset fb-sivulle
- Grillauspisteelle tarvittaisiin vanhempien apua
4. Oppilaskunnan asiaa
- Oppilaskunta sai 800,00 euroa pikkuparlamentilta avustusta näyttelyn rakentamista varten.
Suomi ennen. Vanhoja esineitä pyydetään vanhemmilta kotoa. Näyttelyt asetetaan teemoittain
(yhteiskunta, kulttuuri,…) soluihin.
Millaista elämää ja tavaroita on ollut eri vuosikymmenillä? Tulossa on myös ehkä vieraita
koululle, työpajoja,…
- Tapahtuma syksyllä.
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5. Liikkuva koulu
- Keskusteltiin mm. Liikkuen leirikouluun ajatuksesta Kuusamossa
- Aktivointia lähiympärisöön (geokätköilyä, pokemon go, frisbee,… ) lajiesittelypäiviä koululle
- Lukudiplomin kaltainen tavoitteisto – huomioimista sopivin väliajoin. Välineet? Liikuntamenu!
Kyselyä myös oppilailta itseltään. Laji, pisteet,…?
- Yläluokkien oppilaita vetämässä esim. lajiesittelyjä - harrastuspisteitä?
6. Tasa-arvosuunnitelma
- Janne Törmänen kertoo koulun tasa-arvosuunnitelmasta. Suunnitelma on voimassa kolme
vuotta.
- Keväällä tulee vielä oppilaille koulun tunti aiheeseen liittyvästä asiasta.
7. Muut asiat
8. Seuraava kokoontuminen
- torstai 30.3. klo 17:30- A-talossa
Muistion laati,
Jukka Ojala
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