
Hyvää vuoden 2019 alkua kotiväelle!

Tammikuussa meillä on tuttuun tapaan arviointikeskustelut viikoilla 4-5. 

Opettajat lähettävät teille ehdotuksia ajoista, toivottavasti pääsette mukaan 

keskusteluun. Jos käy niin, että ette pysty järjestämään aikaa, pitää 

opettaja arviointikeskustelun kahdestaan oppilaan kanssa. Kun opettaja 

lähettää teille kutsun mukaan keskusteluun, täyttäkää lomake, jossa 

kysytään mistä asioista erityisesti toivotte keskustelua. 

Arviointikeskustelussa pääpaino on keskustelulla, ja lomakkeeseen, joka 

on uudistettu, kirjataan vain pääkohdat keskustelluista asioista. Jos 

haluatte lomakkeesta kopion itsellenne, pyytäkää sitä opettajalta. 

Lomaketta ei allekirjoiteta, se ei siis ole todistus. 

Kevään yhteinen vanhempainilta pidetään 12.3. klo 18.00 ja silloin 

aiheena on lukutaito ja miten kotona voi tukea lapsen lukutaidon 

kehittymistä. Suomalaisten koululaisten lukutaito on alkanut heikkenemään 

ja toisaalta lukutaidolle asettuvat vaatimukset ovat kasvaneet, kun 

tekstiympäristö on laajentunut digitaalisessa maailmassa uusiin välineisiin 

ja muotoihin. Illan puhujista ja työskentelystä kerromme lisää lähempänä 

ajankohtaa. Päivämäärä kannattaa kuitenkin jo varata allakkaan. 

Nyt vuoden alussa on menossa haku 1. luokalle kouluun (8.-21.1.2019) ja 

yläkouluun haku (8.-16.1.2019), sekä painotettuun opetukseen haku 

(11.1.2019 mennessä). Oppaat näihin löytyvät Espoon nettisivuilta: 

https://www.espoo.fi/fi-

FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Suomenkielinen_opetustoimi/Oppaat_

ja_esitteet/Oppaat_ja_esitteet(95577)

Haluamme taas kuulla teiltä palautetta ja sitä varten aukeaa 

huoltajakysely 14.1.-1.2.2019. Toivottavasti ehditte vastata kyselyyn! 

Wilman kautta saatte pikapuoliin lisää ohjeita siitä miten vastata kyselyyn. 
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Toiveita joulupukille
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Liikkuvan koulun hengessä on luokissa käyty syksyn aikana keskustelua välituntien 

vietosta ja kaikilla oppilailla onkin tavoitteena liikkua välituntien aikana kavereiden kanssa 

ja jättää kännykät reppuun. Olemme lisänneet myös yhteistyötä Grani Tenniksen ja 

Freedom Fund Areenan kanssa. 1-3 luokat pääsevät tänä keväänä oppimaan sinne 

tenniksen alkeita ja muutakin on suunnitteilla. Pyrimme lisäämään myös salissa liikkumista 

välitunneilla, erityisesti rospuuttoaikaan, kun ulkona on huonot kelit pelailuun ym. 

Tässä alla teillekin kertauksena osa koulumme järjestyssäännöistä, joihin on lisätty myös 

ohjeet ja sopimukset matkapuhelinten ja muiden mobiili-laitteiden käytöstä koulun 

aikana. 

- Koulu ei ole korvausvelvollinen, jos oppilaan omalle laitteelle sattuu jotain. Harkitse yhdessä huoltajiesi ja 

opettajan kanssa, miten säilytät omaa laitettasi koulupäivän aikana.

- Laitteen saa ottaa esille oppitunneilla vain opettajan luvalla. 

- Laitetta saa käyttää vain opettajan ohjeistamaan käyttötarkoitukseen. 

- Välitunneilla saa käyttää laitetta huomioiden luokan omat sopimukset, joista on sovittu yhdessä opettajan, 

oppilaiden ja huoltajien kanssa. 

- Pidä oma laite äänettömällä kouluaikana. 

- Älä lähetä henkilötietojasi muille ilman huoltajiesi lupaa. 

- Käytä salasanaa omissa laitteissasi. 

- Kun käytät laitetta, muista huomioida ikärajat eri toiminnoissa. 

- Älä ota toisen laitetta ilman lupaa. 

- Älä häiritse, äläkä kiusaa toisia puhelimella tai netissä. 

- Muista ilmoittaa lähdemerkinnät jos käytät muiden teoksia. 

- Kunnioita toisen yksityisyyttä, älä urki toisen viestejä tai salasanaa. 

- Älä levitä tietoja muista ilman lupaa. 

- Kysy lupa kuvaamiseen ja kuvien käyttöön. 

Pidetään yhdessä huoli siitä, että lapsilla on riittävästi harjoitusta lukutaidossa, kasvokkaisessa 

kanssakäymisessä ja liikunnassa. Olisiko tässä meille uuden vuoden lupausta?

Yhteistyöterveisin, Hannele 
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