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Postipuun koulun johtokunta
Aika

Tiistai 10.9.2019 klo 17.00

Paikka

Postipuun koulun opettajien huone

Läsnä

Petra Pihlainen, puheenjohtaja
Jani-Petri Martikainen, jäsen - poissa
Pirre Niilijärvi-Kekkonen, jäsen - poissa, läsnä varajäsen Tiina Ekman
Heidi Behm, jäsen
Rami Järvenpää, jäsen
Anne Suomala, sihteeri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asian esittely
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Behm ja Rami Järvenpää

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asian esittely
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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4 Postipuun koulun lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen lukuvuodeksi 2019-20
Asian esittely
Hyväksyttäneen Postipuun koulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodeksi 2019 - 20.
Päätös
Hyväksyttiin Postipuun koulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodeksi 2019 - 20.
Tällä hetkellä suunnitelman liitteenä on vanha ohjaussuunnitelma. Uusi, täydennetty
ohjaussuunnitelma tiedotetaan johtokunnalle sähköisesti sen valmistuttua syys-lokakuussa ja
liitetään lukuvuosisuunnitelmaan.

5 Koulun opettajien työjärjestykset
Asian esittely
Merkittäneen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi koulun opettajien työjärjestykset.

6 3. luokan toisen kuvataidetunnin muuttaminen käsityötunniksi
Asian esittely
Espoon tuntijaossa on 1.-3. luokille käytössä nk. Espoo -tunti.
Nykyisellään 3. luokkien käsityötunnit ovat haasteellisia, sillä käytössä on vain yksi oppitunti
viikossa.
Siirtämällä kuvataiteeseen keväällä 2016 käytettäväksi sovittu Espoo -tunti käsityön opetukseen
saadaan 3. luokalle kaksi tuntia käsityötä viikossa. Kuvataiteeseen jää näin toimittaessa 3. luokalle
yksi tunti viikossa.
Päätösesitys
Päätettäneen muuttaa Postipuun koulun tuntijakoa siten, että aiemmin 3. luokalla kuvataiteeseen
sijoitettu oppitunti (Espoo-tunti) siirretään 1.8.2019 alkaen käsityön opetukseen. Muutoksen jälkeen
3. luokalla on viikossa kaksi tuntia käsityötä ja yksi tunti kuvataidetta.
Päätös
Päätettiin muuttaa tuntijakoa siten, että aiemmin 3. luokalla kuvataiteeseen sijoitettu oppitunti
siirretään 1.8.2019 alkaen 3. luokan käsityön opetukseen. Muutoksen jälkeen 3. luokalla on
viikossa kaksi tuntia käsityötä ja yksi tunti kuvataidetta.
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7 Koulun kuulumiset
Keskusteltiin yleisesti koulun kuulumisista.

8 Muut asiat
Asian esittely
Koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma tulee päivittää kuluvana lukuvuotena.
Päätösesitys
Vanhemmat tulee osallistaa, oppilaiden ja opetushenkilöstön lisäksi, suunnitelman tekoon.
Päätös
Otetaan vanhemmat mukaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -keskusteluun 13.12. järjestettävällä
”joulupuurolla”. Päivitetään suunnitelma kodin ja koulun yhteistyönä joulukuussa 2019.

9 Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous on 28.1.2020 klo 17.00

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

1.1 LAILLISUUSTIEDOT
Kokouksen puolesta

__________________________________
Petra Pihlainen
puheenjohtaja

___________________________________
Anne Suomala
esittelijä ja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.
_________________________________
Heidi Behm

________________________________
Rami Järvenpää
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