Haaveen kokous 5.2.2019 klo 18
Pateniemen alakoulun opettajainhuoneessa
Paikalla: Topi H, Mervi J, Sanna K, Kristiina K, Matti K, Päivi S, Elina S, Sari T

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- 14.2. ystävänpäivätapahtuma, oppilaskunta järjestää
 Haaveelta toivottu tapahtuman palkintoihin 50e avustusta
 päätetään maksaa 50e, koulu lupautuu maksamaan myös 50e
- 15.3. Ruskotunturin laskettelupäivä koko alakoululla
- Tutti Juttu –konsertti maaliskuun lopulla: lippujen hinnat ovat nousseet; yleisönä nyt luokat 1., 3. ja 5.
- tällä hetkellä 2lk:lla n. 80 oppilasta, 39 hakijaa syksyllä alkavalle 3lk:n musiikkiluokalle (Pateniemen
koulusta 26 hakijaa), rinnakkaisluokkien lkm ja oppilasmäärä vielä auki
- koulu hakee alueellisia pienryhmiä ensi syksyksi (3-4lk sekä 7-9lk)
 tällä hetkellä pienryhmät 1-2lk ja 3-6lk; lisäksi laaja-alainen erityisopettaja
- oppilasmäärän noustessa alakoulun luokkatilat loppuvat kesken, kuutosluokkien siirtyminen
mahdollisesti yläkoulun tiloihin jossain vaiheessa ajankohtaista
- päätetään maksaa kuutosluokkien leirikoulua varten hampurilaisraha (7e/oppilas)
- 1lk:n oppilailla alkaa tammikuussa 2020 A1-kielen opiskelu
 koulujen tarjottava kahta kieltä, toisena englanti ja toisena jokin muu kieli
 A2-kieli alkaisi jatkossa 4lk:lla ja B1-kieli (ruotsi) edelleen 6lk:lla
- keskusteltu kaupungin turvallisuusyhteistyöstä: someturvallisuus, päihteet ja huumausaineet, jne.
 ”mitä meidän lapsillemme ja nuorillemme kuuluu?”
 kodin ja koulun välinen ”harmaa alue”; koulumentorin tai vastaavien työntekijöiden palvelut?
nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyön tiivistäminen?
2. Rusettiluistelun palaute
- n. 40 osallistujaa, pakkanen tod.näk. jonkin verran verottanut kävijöitä
- järjestävät luokat olleet ihan tyytyväisiä tuottoon, myivät loput seuraavana päivänä koulussa
- äänentoisto ja musiikinsoitto onnistunut hyvin
3. MLL:n Lapset ensin –tapahtumaan osallistuminen
- kolme yläkoulun luokkaa osallistumassa järjestäjänä (makkaranmyynti, onginta, onnenpyörä)
- Haaveen ständille edustaja? kysellään WhatsAppissa
4. Muut asiat
- Kevätriehan ideointia
 Onnenpyörä, Kasvomaalaus, Disco ja välillä pikkukisoja (luokka ideoimaan), Arpajaiset
 luokilta ideoita; parhaat ideat toteutetaan ja palkitaan?
 yläkoululaisten osalta kysellään ideoita edelleen
- syyskirppis lauantaikoulupäivän yhteyteen
- Haaveen tilitapahtumat: 3578,29e
- toimintarahahakemukset hyväksytty palvelukeskittymän asukasillassa, lähidemokratiatoimikunta tekee
lopulliset päätökset helmikuun lopussa
Kokous päättyi 20:00. Seuraava kokous 12.3.2019 yläkoululla.

