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Pedagogisten selvitysten aikataulu keväällä 2021
On taas se aika lukukaudesta, että suunnataan ajatuksia jo seuraavaan lukuvuoteen 2021-2022.
Erityisen tuen tarkistaminen aikaisempien vuosien tapaan tapahtuu keväällä
2021 siten, että toisen ja kuudennen luokan oppilaiden pedagogiset selvitykset tulee olla valmiina wilma-järjestelmässä 31.1.2021 mennessä. Muiden
luokka-asteiden ja valmo-oppilaiden pedagogiset selvitykset 28.2.2021
mennessä. Koulutulokkaiden pedagogiset selvitykset 15.2.2021 mennessä.
Konsultoivat erityisopettajat käyvät läpi oman alueensa pedagogiset selvitykset ennen kuin ne siirtyvät erityispalvelupäällikölle päätöksen tekemistä
varten. Koulut voivat pyytää konsultointiapua pedagogisten selvitysten,
mutta myös muiden pedagogisten asiakirjojen osalta alueensa konsultoivalta erityisopettajalta.
Huomioita kiinnitetään myös siihen, että oppilaalle on yleisen ja erityisesti
tehostetun tuen aikana tarjottu säännöllisesti ja riittävästi useita tukitoimia.
Konsultoivat erityisopettajat voivat palauttaa puutteellisesti täytetyn pedagogisen selvityksen täydennystä tai lisäselvitystä varten koululle. Asiakirjojen
täyttämisestä löytyy ohjeet erityisopetuksen blogi-sivustolta.
Osoitteesta https://blog.edu.turku.fi/erityisopetus/pedagogiset-asiakirjat/
Konsultoivina erityisopettajina toimivat Itäinen alue/ Kristiina Kivikari,
Eteläinen alue/Marika Rae ja Pohjoinen alue/ Maarit Kostiander. Kerojen
yhteystiedot kirjeen lopussa.
Koulutulokkaiden erityisen tuen tarvetta käsitellään ns. maalistiimeissä yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja perusopetuksen konsultoivien
erityisopettajien kanssa.
Pienluokissa opiskelevien erityisen tuen oppilaiden osalta toivotaan tarkkaa
harkintaa oppilaan mahdollisuudesta pärjätä seuraavana lukuvuonna jo erityisellä tuella lähikoulun isossa luokassa. Näiden oppilaiden osalta suositellaan ns. kokeilujaksoja. Nämä kokeilujaksot ovat mahdollisista toteuttaa
huoltajan ja oppilaan sekä koulujen keskinäisellä sopimuksella ja siten, että
kokeilujakso kirjataan erityisen tuen oppilaan HOJKSiin opiskeluna yhteistyöluokassa.
Pedagogisessa selvityksessä tulee kiinnittää erityistä huomioita oppilaan ja
huoltajan kuulemiseen. Pahoittelut siitä, että tätä osiota ei ole aikataulusyistä saatu päivitettyä suoraan lomakkeeseen ja kesken lukuvuoden sitä ei
voida tehdä.
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Pedagogista selvitystä tehdään yhteistyössä huoltajan ja/tai oppilaan
kanssa. Huomioikaa, että ilmoitus, että teette yhdessä huoltajan kanssa tapaamisessa pedagogista selvitystä ei ole virallisesti hallintolain tarkoittamaa
kuulemista.
Huoltajalla ja/tai oppilaalla on oikeus tutustuttuaan pedagogiseen selvitykseen pyytää tekemään siihen myös korjauksia. Pedagogiseen selvitykseen
ei tule kirjata oppilaan lääketieteellisiä diagnooseja.
Huoltajalle ja oppilaalle on selkeästi ilmoitettava kuulemisen tarkoitus pääsääntöisesti kirjallisesti (esim. kuulemiskirje sähköposti, wilmaviesti) (hallintolaki 36§). Sähköpostiin ja wilmaviestiin tarvitaan huoltajan suostumus.
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/paatos-erityisesta-tuesta

Huoltajalla ja oppilaalla tulee olla enimmillään neljätoista vuorokautta aikaa
antaa kommenttinsa (hallintolaki 34 §) erityiseen tukeen sen jälkeen, kun
asiakirja on valmiina toimitettu heille wilma-järjestelmän kautta. Mikäli huoltajaa ja oppilasta ei tavata asian tiimoilta uudelleen, on varminta pyytää kuulemiseen liittyvät kommentit kirjallisena sekä huoltajalta/huoltajilta ja oppilaalta. Yhteishuoltajuustapauksissa ko. kommentit tarvitaan kummaltakin
huoltajalta.
Kuulemisessa huoltaja ja/ tai oppilas ilmoittavat selkeästi kantansa erityiseen tukeen ja mahdolliseen opetuspaikkaan. Kuulemisessa on huomioitava oppilaan ikä- ja kehitystaso.

Kaikki ne pedagogiset selvitykset, joissa on puutteita tukitoimien merkinnöissä tai oppilaan/huoltajan kuulemisessa, palautetaan koululle takaisin.
Huomioikaa, että tämä tulee pitkittämän myös päätösprosessia.
Tavoitteena on, että kaikki erityisen tuen päätökset ovat valmiina viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
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