Haaveen kokous 6.11.2019 klo 18, Pateniemen yläkoulu

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- vkolla 47 kielivalinnat ekaluokkalaisille; Pateniemen koulussa vaihtoehtoina ruotsi ja englanti
- lapsen oikeuksien viikko (vko 47) ja lapsen oikeuksien päivä 20.11.
 eri luokka-asteilla aihepiirin käsittelyä eri teemoin
 22.11. Oulu oivaltaa –päivä, kutsuvieraita tulossa yläkoululle tämän tiimoilta
https://www.ouka.fi/ouluoivaltaa
- koulujen arvo- ja visiotyö: rohkeus, reiluus, vastuullisuus
 arvot muokattu konkreettisiksi, harjoiteltaviksi taidoiksi
 oppilaskunta koonnut 12 taitoa (neljä taitoa jokaisesta arvosta)
 ala- ja yläkoululle valitaan paikka, jossa arvot näkyvissä, samoin joka luokkaan
- keskusteltu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antamista kantelujen päätösratkaisuista liittyen
koulujen maksulliseen toimintaan (esim. luokkaretket, tapahtumapäivät, valinnaisryhmien toimintakulut)
 perusopetuksessa tulee toteutua yhdenvertainen oikeus perusopetuksen maksuttomuuteen
 koulun työsuunnitelmaan kirjatut retket toteutetaan ehdollisesti, ts. mikäli luokka (oppilaat ja
huoltajat) yhteisesti ja vapaaehtoisuuteen perustuen päätyy siihen, että rahaa kerätään esim.
leirikoulun järjestämiseksi ja tätä tarkoitusta varten perustetaan luokkatoimikunta
 kaupungin kulttuurisuunnitelman mukaisesti koulu kustantaa yhden Oulun kaupungin sisällä
toteutettavan opintoretken kouluvuoden aikana jokaiselle luokalle
 tarkennuksia ja yhteisiä ohjeistuksia pyydetty ja tulossa Opetushallitukselta
- ajankohtaista alakoulun sisäilma-asioista
 15.10. pidetty henkilökuntainfo, Haaveen edustus mukana
 ilmastoinnin puhdistus tehty kaikissa alakoulun rakennuksissa, ilmastointia vielä todennäköisesti
säädettävä tarkemmin ali- ja ylipaineistuksien tasapainottamiseksi
 koulun eri-ikäisissä rakennuksissa vaihtelevia, paikallisia tiiveyshaasteita
 C-talon kellarissa aiemmin toiminnassa olleen öljylämmityskeskuksen myötä imeytymiä
betonirakenteissa, josta hajuhaittoja; pehmeitä tekstiilejä (esim. näytelmävarusteita) ei oteta enää
käyttöön pikkusalin varastosta, myös Haaveen varastolle etsitään uusi sijaintipaikka
 peruskorjaukselle laaditaan hankesuunnitelma -> realistinen tavoite peruskorjauksen ja/tai
uudisrakentamisen aloittamiselle 3-4v.

 riittävän luokkakohtaisen ilmanvaihdon kantokyvyn vuoksi periaatepäätöksenä, että luokkatiloihin
sijoitetaan max 25 hlöä
 keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä yläkoululla, jossa oppilailla ei pakollisia ulkovälitunteja
 yhteys kouluterveydenhoitajaan, mikäli oma lapsi/nuori oireilee - vanhempien aktiivisuus tärkeää
 kuntokartoituksen tarkemmista tuloksista tulossa lähiaikoina tiedote vanhemmille
 Haaveen kokouksissa sisäilma-asioita käsitellään säännöllisesti, laitetaan myös tiedoksi
kokouskutsuun

2.Kekrinaamiaisten palaute
- 327 maksanutta, lisäksi työtehtävissä mukana olleet luokat sekä tapahtuman aikuiset
- kaikki karkit, munkit, limsat, mehut myytiin loppuun
- onnenpyörä/ongintapalkinnot lähes lopussa; hankittava lisää, kuvat hankinnoista Haaveen WhatsApp- tai
sähköpostiryhmään
- munkki- ja limsapisteiden eriyttäminen ja sijoittaminen jatkossa kauemmas toisistaan
- luokkien järjestämät pisteet sujuivat hyvin
- aikuisia riitti hyvin kaikille pisteille toimijoiksi

3.Jouluaskartelu
- su 1.12. klo 14-16 alakoulun ruokasalissa
- Wilmassa tiedotetaan alustavasti lähiaikoina ja uudelleen lähempänä tapahtumaa (Kaisu)
- Mainokset FB-ryhmä ja koulun ovet (Päivi)
- askartelupisteet: joulukortit, puutontut, huovutus, heijastimet, lasipurkkimaalaus
- tarjoiluihin: glögiä, pipareita, suklaakonvehteja
- inventaario Kaisu ja Sanna (?), askartelu- ja tarjoiluhankinnat (Kaisu)
- taustamusiikki: cd-soitin ja joululevyt (Kaisu)

4.Pikkujoulufoorumi
- la 23.11. klo 18 alkaen Koljun majalla Haukiputaan Halosenniemessä
- ilmoittautumiset 20.11. mennessä Haaveen sähköpostiin
- tiedote Wilman kautta ja FB-ryhmässä (Kaisu)

- alueellisella toimintarahalla kustannetaan tilavuokra ja ruokatarjoilut (Kaisu ja Päivi)

5.Muut asiat
- toimintarahahakemukset vuodelle 2020
 hakuaika marraskuussa (Sanna laatii hakemukset)
 päätetään hakea seuraavasti:
o

kevät- ja syyskirppikset, 200e / kirppis

o

jouluaskartelu 200e

o

rusettiluistelu 500e

o

kevätfoorumi ja syysfoorumi alueen vanhemmille 200e / foorumi

- 6A-luokalle päätetään hakemuksesta myöntää hampurilaisraha, maksetaan lähempänä leirikoulun
ajankohtaa (toukokuu 2020)

Seuraava kokous: 3.12. klo 18 alakoululla. Kokous päättyi 20:30.

