Haaveen kokous 04.12.2018 klo 18:10
Pateniemen alakoulun opettajainhuoneessa
Paikalla: Matti K, Mervi J, Elina S, Sanna K, Päivi S, Kaisu L
1. Koulun ajankohtaiset asiat
- 30.11. vietetty koko koulun lukupäivää, sekä oppilaat että koulun aikuiset lukeneet kirjoja
- 3.12. kansallinen siivouspäivä, koulun moniosaajille ruusut ja kiitokset
- 7.12. ”jouluaukion” avajaiset C-talon aulassa; luokka-asteittain kuukausittain vastuu somistamisesta
- alakoulun jouluviikko: 18.12. joulujuhlan kenraali, 19.12. jouluruokailu, joulujuhla oppilaille 9:00 ja
huoltajille 18:00, 20.12. joulukirkko koulun omassa salissa (muuta ohjelmaa järjestetään niille jotka eivät
osallistu), 21.12. koulua 9-12: joululauluja, joulupuuroa, luokkien omia pikkujouluja, todistusten jako
- yläkoulun jouluviikko: 19.12. pajapäivä; alakoululaisia vierailulla yläkoululla, yläkoululaisten järjestämää
tontturataa alakoululla, 20.12. pajapäivä; yhteinen joulujuhla ja luokkien pikkujouluja, 21.12. joulukirkko
Pyhän Luukkaan kappelissa (muuta ohjelmaa niille jotka eivät osallistu), todistusten ja joulupussin jako
- 21.1. kouluilta kirjeet tuleville ekaluokkalaisille; osoitteen mukaan osoitettu koulupaikka, eli ei tarvitse
enää erikseen ilmoittautua kouluun; 21.1.-3.2. välisenä aikana voi hakea Wilman kautta muutosta
- 21.1.-3.2. haku iltapäivätoimintaan, päätökset 15.3.
- tulevien 7lk:n oppilaiden kohdalla Wilmassa oleva lomake tarkistetaan ja tallennetaan 21.1.-3.2. välisenä
aikana, haku muuhun kuin osoitettuun kouluun samaan aikaan
- Wilmassa erikoisluokkahaut 2. ja 6.lk:n oppilaille, hakuaika 21.2.-3.2.; päätökset alakoulun osalta 15.3.
yläkoulun osalta 29.3.
- Oulussa koulussa –sähköinen info-opas ilmestynee tammikuussa
2. Jouluaskartelun palaute
- paikalla ollut 15hlöä + 5 järjestäjää Haaveesta
- pohdittu osallistujakatoa; mistä johtuu?
- jatkossa tärkeä muistaa Wilmassa myös viestiosioon tapahtuman aika ja paikka (ei pelkästään otsikkoon)
- kahden tunnin kestoaikaa pidetty sopivana
- tulevan askartelun hankintoihin jo ostoslista tehty
- tapahtumaan voi tulla myös isovanhempien tms. läheisten aikuisten kanssa, maininta mainokseen
3. Rusettiluistelun suunnittelu
- päätetään pidettäväksi alakoulun kentällä 31.1. klo 18-19:30
- toimintarahaa anottu 450e: palkintojen hankkiminen (Kaisu)
- DJ tapahtumaan, palkkio 200e (Mervi kysyy Åsea)
- luokka järjestämään buffettia, palkkio luokalle 100e, Matti kysyy luokkaa
4. Muut asiat
- keskusteltu kalenterin tekemisestä, myös alueellisen sähköisen kalenterin laatimisesta ja ylläpitämisestä
- Haaveen tilitapahtumat: tällä hetkellä saldo 4037,91e
- toimintarahahakemukset toimitettu eteenpäin marraskuussa, raportoinnit vuoden loppuun mennessä
- keskusteltu turvallisuusasioista; koulujen ja poliisin kanssa tehtävä yhteistyö
- Sannalta terveisiä palvelukeskittymän tapaamisesta: keskusteltu mm. miten saada vanhempia
aktivoitumaan yhteisölliseen toimintaan sekä päiväkodin ja koulun vanhempaintoiminnan yhteistyöstä

Seuraava kokous 8.1. klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi 19:25.

