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Taavinkylän koulun tiedote
Hyvää uutta vuotta,
Hyvää uutta vuotta ja uutta vuosikymmentä. Alkaneena vuotena tulee kuluneeksi 30 vuotta
Taavinkylän koulun perustamisesta. Kevätlukukauden aikana 30-vuotista toimintaa juhlitaan
ja huomioidaan muutamaankin otteeseen mm. kevätjuhla, jota vietetään tiistaina 19.5.2020,
tulee olemaan samalla koulun 30-vuotisjuhla.
Vuoden alku on kouluun ilmoittautumisten sekä arviointikeskustelujen aikaa. 1. luokille
ilmoittautuminen on avoinna 8.1. – 20.1., 7. luokkien ilmoittautuminen 8.1. – 16.1. ja 3.
luokkien painotettuun opetukseen haku on auki perjantaihin 10.1. saakka. Erityisesti on hyvä
huomioida, että yläkoulujen painotetun opetuksen info-tilaisuudet käynnistyvät heti 8.1.
Tarkemmat ohjeet kouluun ilmoittautumisesta ja painotettuun opetukseen hakemisesta
löytyvät Espoon sivuilta
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Kouluun_hakeminen
Kevään yhteisiä aikatauluja:
• Kevätlukukausi tiistai 7.1. – lauantai 30.5.2020
• Uudet edustajat oppilasraateihin valitaan tammikuun aikana
• Kevään ensimmäinen vapaavalintaisten opintojen päivä on tiistaina 4.2. Muut
vapaavalintaisten opintojen päivät ovat maanantai 2.3., keskiviikko 1.4. ja torstai 7.5.
Oppilaat ovat ilmoittautuneet kursseille jo syksyllä ja valinnat käydään läpi oppilaiden
kanssa ennen ensimmäistä Vava-päivää. Vapaavalintaisten opintojen päivinä 4. – 6.
luokkien oppilailla koulua on klo 8.15 – 13.15.
• Koulujen hiihtoloma viikolla 8 (17. – 21.2.2020)
• Koulumme uintipäivät ovat: 9., 12., 13., 19. ja 23.3.
• Lauantaina 28.3. on koulupäivä. Päivä on monialaisten opintojen jakson päätöspäivä.
Korvaava vapaapäivä on kiirastorstaina 9.4.
• Pääsiäisloma sekä ylimääräinen vapaapäivä to 9.4. – ma 13.4.
• Vapaapäivät vappuna 1.5. ja helatorstaina 21.5.
• Koulun kevätjuhla tiistaina 19.5.
TAKOVA:n järjestämä laskettelupäivä Peuramaalla järjestetään lauantaina 29.2. klo 10.00 –
14.00. Tarkempaa tietoa tapahtumasta lähempänä.
Syyslukukauden lopussa 4. – 6. luokkien oppilaat vastasivat koulujen itsearviointiin
kuuluvaan oppilaskyselyyn. Kyselyn tuloksista lisätietoa seuraavalla sivulla.
Niin ikään koulujen itsearviointeihin kuuluva huoltajapalaute-kysely on avoinna maanantaista
13.1. – sunnuntaihin 26.1.2020. Linkki kyselyyn lähetetään Wilmalla kyselyn auettua.
Mukavaa kevätlukukautta toivottaen
Antti Ylä-Rautio ja Taavinkylän koulun väki
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Oppilaskyselyyn vastasi 149 oppilasta 4. – 6. luokilta. Kysely oli jaettu 11 alaotsikkoon.
Vastausasteikko oli neliportainen, 1=ei juuri lainkaan, 2=joskus, 3=Usein ja 4=Lähes aina. Muutokset
tuloksissa vuoden 2018 vastaavaan kyselyyn olivat varsin pieniä, useimmiten 0,1 suuntaan tai toiseen
yksittäisten kysymysten osalta.
Osa-alueen Viihtyisyys ja turvallisuus kokonaiskeskiarvo oli 3,5 / 4. Korkeimman arvon 3,7 sai
väittämä Koen oloni turvalliseksi koulussa ja matalimman arvon väittämä Jaksan hyvin koulupäivät,
jonka arvo oli 3,1.
Osa-alueen Opettajat ja muu henkilökunta kokonaiskeskiarvo oli 3,3 / 4. Korkeimman arvon 3,7 sai
väittämä Koulumme aikuiset puuttuvat kiusaamisen ja matalimman arvon väittämä Opettajat ovat
kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu, jonka arvo oli 2,9.
Osa-alueen Koulukaverit kokonaiskeskiarvo oli 3,5 / 4. Korkeimmat arvot 3,7 saivat väittämät:
Minulla on kavereita koulussa ja Minua ei kiusata koulussa. Matalimman arvon 3,1 sai väittämä
Koulukaverit tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan.
Osa-alueen Oppiminen, opetus ja arviointi kokonaiskeskiarvo oli 3,3 / 4. Korkeimman arvon 3,6 sai
väittämä Saan tarvittaessa apua oppimiseen ja matalimman arvon 2,9 väittämä Opettaja antaa
minulle usein tietoa siitä, miten osaan suhteessa tavoitteisiin.
Osa-alueen Oma toiminta kokonaiskeskiarvo oli 3,5 / 4. Korkeimman arvon 3,9 sai väittämä Minä en
kiusaa koulussa ja matalimman arvon 3,0 väittämä Asetan oppimiselleni tavoitteita.
Osa-alueen Osallisuus ja vaikuttaminen kokonaiskeskiarvo oli 3,0 / 4. Korkeimmat arvot 3,1 saivat
väittämät: Minua rohkaistaan kertomaan mielipiteeni, kun koulussa päätetään yhteisistä asioista ja
Jos minulla olisi ehdotus vaikkapa välituntitoimintaan, tiedän mitä minun kannattaisi tehdä.
Matalimmat arvot 2,9 saivat väittämät: Minulla on mahdollisuus osallistua kouluni kehittämiseen ja Jos
ehdotan koulussa jotain, minusta tuntuu siltä, että ajatuksiani arvostetaan.
Kodin ja koulun yhteistyö osa-alueen kaikki väittämät Huoltajani ovat kiinnostuneita oppimisestani,
Saan kotona tarvittaessa apua koulutyöhön ja Kotona minua kannustetaan oppimiseen saivat
keskiarvon 3,7.
Hyvinvointi osa-alueessa oli vain kaksi väittämää. Syön kouluaterian päivittäin väittämän arvo oli 3,3
ja Terveydenhoitajan luo on helppo päästä sai arvon 3,1.
Oppimisympäristö osa-alueen kokonaiskeskiarvo oli 3,1 / 4. Korkein arvo 3,4 oli väittämällä:
Koulussamme huomioidaan hyvin ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat ja matalin arvo
2,8 väittämällä Oppitunteja pidetään usein muualla kuin luokassa.
Sisäilmaa ja oireilua kartoitettiin kahdella kysymyksellä: Koulumme / luokkamme sisäilma tuntuu
hyvältä ja Saan koulussa esim. seuraavia oireita (luettelo oireista). 68% vastaajista oli täysin samaa
tai melko samaa mieltä väittämän Koulumme sisäilma tuntuu hyvältä väittämän kanssa, 13%
vastaajista oli melko tai täysin eri mieltä ja 19% vastaajista ei osannut sanoa. Prosentit oireilua
koskevissa kysymyksissä olivat kutakuinkin samat.
Koulun omien kysymysten kokonaiskeskiarvo oli 3,1 / 4. Korkeimmat arvot 3,4 saivat väittämät:
Koulussamme kannustetaan oppilaiden väliseen yhteistyöhön ja Löydän välitunnilla helposti
mielekästä tekemistä. Matalimman arvon 2,5 sai väittämä: Ruokailutilanne on koulussamme
rauhallinen.
Tuloksia tullaan käsittelemään uuden oppilasparlamentin kanssa. Pohditaan, mihin seikkoihin
(ilonaiheet ja kehitettävät) he vastauksissaan kiinnittävät huomion ja millaisiin mahdollisiin
toimenpiteisiin tulokset johtavat.

