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Opetuksen järjestämiseen liittyvät muut ratkaisut
Tämä asiakirjan lopusta löytyvät seuraavat dokumentit:
-

Hannunniitun koulun ohjaussuunnitelma (Liite 1)

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen
Hannunniitun koulun kuvaus yhdessä suunnittelemisen periaatteista:
Hannunniitun koulussa yhteissuunnittelua toteutetaan koko opetushenkilökunnan kesken yhteisissä
kokoontumisissa lukuvuoden aikana, luokka-aste -tiimeittäin omissa kokoontumisissa, sekä yksittäisen
opetusryhmän henkilöstön kesken (esim. luokanopettaja, koulunkäynninohjaaja, aineenopettaja ja
erityisopettaja).
Oppilaat osallistuvat toiminnan yhteissuunnitteluun soveltuvin osin ikätaso huomioiden. Jokaista
oppiainetta opettava opettaja vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen yhteissuunnittelu toteutuu. Kaikkia
koulun oppilaita yhteisesti koskevissa asioissa suunnittelua tehdään opetusryhmän
luokkatunneilla sekä oppilaskunnan hallituksessa eli senaatissa.
Yksittäisen opetusryhmän huoltajat osallistuvat toiminnan yhteissuunnitteluun Wilman tai vastaavan
käytössä olevan kanavan kautta tai huoltajatapaamisissa. Kaikkia koulun huoltajia yhteisesti koskevissa
asioissa huoltajat osallistuvat esimerkiksi vanhempaintoimikunnan kautta.
Muita kouluyhteisön jäseniä (mm. siistijät, keittiöhenkilökunta, terveydenhuollon henkilökunta)
tiedotetaan koulun yhteisistä toimintatavoista sekä teemaviikoista. Kaikkia kouluyhteisön jäseniä
kannustetaan yhdenmukaiseen kasvatuskumppanuuteen. Muiden kuin opetushenkilöstön edustajien,
mutta kouluyhteisössä kiinteästi työskentelevien, palautteet ja toiveet käsitellään asiaan sopivalla
kokoonpanolla opetushenkilöstön kesken.

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
Hannunniitun koulun kuvaus luokkatuntien järjestämisen periaatteista:
Luokkatunneilla jokaisella oppilaalla on mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin omassa perusopetusryhmässään. Luokkatunneilla käsitellään oppilaskunnan hallitukselta tulleita tehtäviä ja keskustellaan
luokan omista asioista sekä koulun yhteisten asioiden kehittämisestä. Luokkatunnit järjestetään kuukausittain
oman luokanopettajan johdolla. Luokanopettaja vastaa luokkatuntien järjestämisestä yhdessä oppilaiden kanssa.
Hannunniitun koulun kuvaukset toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteista ja yhteisistä toimintaperiaatteista
sekä yhteistyöstä:
Hannunniitun koulu on oppilaan kokoinen, suvaitsevainen, turvallinen sekä yhteisöllinen koulu. Toiminnassa näkyy
oppilaiden monikulttuurisuus ja -kielisyys, erityispiirteenä viittomakieli sekä kielellisen kehityksen haasteet.
Hannunniitun koulun toiminta pohjautuu pienluokkien ja isojen luokkien väliseen läheiseen, monipuoliseen ja jatkuvaan, oppilaita osallistavaan yhteistyöhön. Huolimatta siitä, että koulun tilat sijaitsevat useassa eri rakennuksessa, pyritään yhteistyöluokat sijoittamaan mahdollisimman lähelle toisiaan. Yhteistyön tekemistä tuetaan myös
palkittamalla yhteistyöluokkien lukujärjestykset mahdollisimman kattavasti.

Yhteistyössä keskeistä on pienluokkien oppilaiden ja isojen luokkien oppilaiden laaja integraatio. Oppilaiden erilaiset haasteet huomioivat pedagogiset ratkaisut sekä joustavat ja tarkoituksenmukaiset oppilasryhmittelyt tukevat
tätä pyrkimystä. Myös luokat kokoaikaisesti integroiva yhteisopettajuus on mahdollista yhteistyötä tekevien opettajien kesken.

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat
Hannunniitun koulun kuvaukset oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteista:
Hannunniitun kouluun pyritään luomaan viihtyisä ja monipuolisiin työtapoihin mukautuva oppimisympäristö, jossa
kaikenlaisilla oppijoilla olisi hyvät edellytykset oppia ja kehittyä. Oppimisympäristössä huomioidaan laajasti pienluokkien ja isojen luokkien yhteistyö huolimatta siitä, että koulu sijaitsee useassa eri rakennuksessa. Koulurakennusta kehitetään lisäämällä ryhmien jakamisen ja yhteistyön mahdollistavia tilaratkaisuja. Kehitetään yhteistyötä
alueen yritysten sekä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Oppimisessa pyritään hyödyntämään koulun monimuotoista lähiympäristöä, mm. Aurajoki, Kuralan kylämäki, kuntoradat, suunnistusmaastot.
Koulu kehittää edelleen TVT-toimintaansa ja pyrkii pitämään sen ajanmukaisena resurssiensa puitteissa.
Kummiluokkatoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan.
Hannunniitun koulun kuvaukset työtapojen kehittämisen tavoitteista:
Hannunniitun koulussa käytetään monipuolisia, oppilaiden erilaiset haasteet huomioivia sekä erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia työtapoja. Oppilaita osallistetaan oppimisen suunnitteluun ikätaso, tarpeet ja haasteet huomioiden. Työskentelyssä pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään monimuotoista yhteistyötä eri luokkien kesken: mm. joustavat ryhmittelyt käyttäen useamman aikuisen resurssia, lukujärjestyksissä oppiaineen sijoittaminen
samaan aikaan rinnakkaisluokille eli palkitukset, samanaikaisopetus ja yhteisopettajuus.

5.2 Yhteistyö
Hannunniitun koulun kuvaukset kodin ja koulun yhteistyöstä:
Hannunniitun koulussa pyritään kaikkia osapuolia arvostavaan yhteistyöhön oppilaiden oppimisen, terveen kasvun
ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on lisäksi tukea kasvatusta ja opetuksen järjestämistä. Huoltajien osallisuus koulutyössä on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa kehitys- ja arviointikeskustelut, huoltajatapaamiset, vanhempaintoimikunta- tai yhdistys, koulun juhlat sekä erilaiset
tapahtumat.
Kodin ja koulun yhteistyötä vahvistetaan
• kehitys- ja arviointikeskusteluissa
• huoltajatapaamisissa ja vanhempainilloissa
• vanhempainfoorumeissa
• kodin ja koulun päivinä
• koulun juhlissa ja tapahtumissa
Kodin tulee saada tietoa
• oppilaan oppimisen ja kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista

• opetussuunnitelmasta
• oppimisen tavoitteista
• oppimisympäristöistä ja työtavoista
• oppimisen tuesta ja oppilashuollosta
• arvioinnista ja todistuksista
• opintoihin liittyvistä valinnoista
• lukuvuoden erilaisista tapahtumista
Hannunniitun koulun kuvaus siirtymävaiheen yhteistyöstä:
Syyslukukauden aikana Nummenpakan yläkoulun oppilaanohjaajat tulevat tukioppilaiden kanssa Hannunniitun
kouluun tutustumaan kuudesluokkalaisiin. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus kysellä ja keskustella opiskelusta yläkoulussa. Tammikuussa järjestetään Nummenpakan yläkoulussa kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen esittelytilaisuus, jossa yläkoulun oppilaskunnan ja tukioppilaiden edustajat sekä rehtori ja oppilaanohjaaja
kertovat yläkoulusta. Oppilailla ja huoltajilla on myös mahdollisuus tavata yläkoulun opettajia. Tavoitteena on kertoa koulun toimintakulttuurista, opetuksesta ja muista siirtymävaiheessa kiinnostavista asioista.
Kevätlukukaudella, kun oppilaiden yläkoulupaikat ovat selvinneet, Hannunniitun kuudensien luokkien luokanopettajat tekevät yhteistyötä Nummenpakan rehtorin kanssa luokkien muodostamisessa. Tavoitteena on saada tulevat
luokat toimiviksi, ja mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon oppilaiden kaverisuhteita. Kevätlukukauden loppupuolella Hannunniitun koulun rehtori, eritysopettajat ja kuudensien luokkien luokanopettajat tapaavat Nummenpakan yläkoulun rehtorin ja erityisopettajat. Tavoitteena on käydä pedagogiset keskustelut tulevista oppilaista tuen
tarpeiden selvittämiseksi. Hannunniitun koulun kuudesluokkalaiset kutsutaan kevään aikana tutustumiskäynnille
Nummenpakan yläkouluun. Tuolloin Nummenpakan yläkoulun tukioppilaat esittelevät koulua kuudesluokkalaisille,
jotka pääsevät tutustumiskäynnille muutamille oppitunneille ja ruokailevat yläkoulun ruokalassa. Tavoitteena on
vähentää jännitystä ja antaa mahdollisuuksia kysellä ja keskustella yläkouluun siirtymisestä. Tarvittaessa koulujen
oppilashuoltohenkilöstöt käyvät oppilashuollollisia keskusteluja.

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
Hannunniitun koulun kuvaukset kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käytöstä:
Jos oppilas rikkoo koulun järjestyssääntöjä, käydään tarvittaessa hänen kanssaan kasvatuskeskustelu, asiasta tiedotetaan huoltajia ja kirjataan Wilmaan tai vastaavaan käytössä olevaan järjestelmään. Vakavista tai toistuvista järjestyssääntöjen rikkomisista voi seurauksena olla myös jälki-istunto tai muu kurinpitomenettely. Kasvatuskeskustelusuunnitelma kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Oppilaille, huoltajille ja muille yhteistyötahoille tiedotetaan kasvatuskeskustelumenettelyistä, koulun järjestyssäännöistä sekä kurinpitoa ohjaavasta lainsäädännöstä koulun lukuvuosisuunnitelmassa ja tiedotteissa.
Oppilaat, huoltajat ja koulun henkilöstö arvioivat suunnitelman toteutumista lukuvuosittain. Arviointia koordinoi
koulun rehtori yhdessä opettajakunnan kanssa.

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet
Hannunniitun koulun kuvaus opintojen aikaisesta arvioinnista:
Hannunniitun koulussa arviointi on luonteeltaan jatkuvaa ja tapahtuu osana päivittäistä koulutyötä sekä formaalisti
että informaalisti. Arviointi suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Arviointi
on kannustavaa ja oppimista ohjaavaa.
Oppilaalle annetaan monipuoliset mahdollisuudet osoittaa osaamistaan, ja arviointia toteutetaan monipuolisin työtavoin. Arviointitilanteissa huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet.
Hannunniitun koulussa käytössä olevia arviointimenetelmiä ovat mm:
• havainnointi
• oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus
• erilaiset näytöt
• itsearviointi
• vertaisarviointi
• arviointikeskustelut
Oppilas osallistuu oman oppimisprosessinsa arviointiin aktiivisesti omalle taito- ja kehitystasolleen sopivalla tavalla.
Oman oppimisen havainnointi ja arviointi on osa oppimisprosessia, ja se on luonteeltaan jatkuvaa. Oman oppimisen
havainnointia ja arviointia harjoitellaan osana muuta oppimista. Tämä otetaan huomioon opetusta suunniteltaessa.
Oppilaan itsearviointi, vertaisarviointi ja opetusryhmän yhteinen arviointikeskustelu perustuvat rehellisyyteen ja
oppilaan todelliseen taitotasoon. Arviointikäytänteitä ja -periaatteita arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

6.5 Käyttäytymisen arviointi
Hannunniitun koulun kuvaus käyttäytymisen arvioinnista:
Arvosana 10
Oppilas toimii rehellisesti ja luotettavasti.
Oppilas edesauttaa omalla käytöksellään työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä kouluyhteisössä.
Oppilas suhtautuu arvostavasti ja ystävällisesti muihin ihmisiin.
Oppilas ottaa vastuuta ympäristöstään käyttäytyen esimerkillisesti.
Oppilas ymmärtää sääntöjen ja ohjeiden merkityksen sekä noudattaa niitä.
Arvosana 9
Oppilas käyttäytyy kohteliaasti ja vastuuntuntoisesti.
Oppilas toimii rehellisesti ja luotettavasti.
Oppilas toimii myönteisesti kouluyhteisössä, ottaa huomioon muut ihmiset ja ymmärtää vastuunsa ympäristöstä.
Oppilas ymmärtää sääntöjen ja ohjeiden merkityksen sekä noudattaa niitä.

Arvosana 8
Oppilas käyttäytyy pääsääntöisesti asiallisesti ja vastuuntuntoisesti sekä toimii rehellisesti ja luotettavasti.
Oppilas toimii pääsääntöisesti myönteisesti kouluyhteisössä, ottaa huomioon muut ihmiset ja ymmärtää
vastuunsa ympäristöstä.
Oppilas ymmärtää pääsääntöisesti sääntöjen ja ohjeiden merkityksen sekä noudattaa niitä ja käy säännöllisesti koulua.
Arvosana 7
Oppilas tarvitsee harjoitusta toisten huomioon ottamisessa.
Oppilas suhtautuu toisinaan välinpitämättömästi oppimisympäristöönsä, työrauhaan ja välineisiin.
Oppilas noudattaa hyviä tapoja ja koulun sääntöjä vaihtelevasti.
Arvosana 6
Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi muita kohtaan.
Oppilas käyttäytyy epärehellisesti.
Oppilas vaikuttaa kielteisesti oppimisympäristöönsä ja häiritsee usein työrauhaa.
Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi hyviin tapoihin ja koulun sääntöihin.
Arvosana 5
Oppilas käyttäytyy epäkunnioittavasti muita kohtaan.
Oppilas käyttäytyy epärehellisesti ja vilpillisesti.
Oppilas laiminlyö oppimisympäristöään ja häiritsee työrauhaa.
Oppilas ei hyväksy yhteisiä sääntöjä eikä noudata niitä.
Oppilas syyllistyy usein rangaistaviin rikkomuksiin.
Arvosana 4
Oppilas ei tuesta huolimatta noudata koulun järjestyssääntöjä.
Oppilas ei suorita hänelle määrättyjä kurinpitotoimia tai rangaistuksia.
Oppilas ei ole koulun keinoin kasvatettavissa ja ojennettavissa.

6.4.3. Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain
Hannunniitun koulussa oppilaiden osaamisesta annetaan riittävästi tietoa sekä oppilaille että huoltajille. Oppilaille
annetaan monipuoliset mahdollisuudet osoittaa osaamistaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Jos havaitaan, että oppilas on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan, otetaan mahdollisimman pian yhteyttä huoltajiin koulussa käytössä olevien viestintäkanavien kautta ja käynnistetään tarvittavat toimet oppilaan tuen turvaamiseksi.
Oppilaan tuki suunnitellaan aina yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.

Oppilaalle annetaan tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta tai muuta tukea tilanteessa, jossa hän on
jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa
on vaarassa tulla hylätyksi, oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan viimeistään joulu-tammikuussa oppilaan tarvitsemista tukitoimista.
Oppilas saa tarpeen mukaan tehostettua tai erityistä tukea. Pienluokat ja isot luokat tekevät yhteistyötä ja oppilas
voi opiskella osittain pienluokassa. Tukitoimista ja järjestelyistä sovitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa.
Mikäli oppilaan luokalle jättämistä harkitaan, oppilaalle tarjotaan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisellä näytöllä. Näyttö voi sisältää erilaisia suullisia, kirjallisia, toiminnallisia ja muita osaamista mittaavia elementtejä. Näyttö järjestetään kevätlukukauden aikana. Näytön avulla oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan
Hannunniitun koulun kuvaus opinnoissa etenemisestä vuosiluokkiin sitomattomasti perusopetuksen aikana:
Opetus voidaan toteuttaa vuosiluokkiin sitomattomasti. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa
etenemisen mahdollistava joustava järjestely, joka antaa oppilaalle lisää aikaa edetä opinnoissaan. Oppilaan oppimista ja kehitystä arvioidaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Oppilaan ja huoltajien kanssa keskustellaan hyvissä
ajoin ennen vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun päätöksen tekemistä. Luokanopettaja ehdottaa vuosiluokkaan
sitomattomaan opetukseen siirtymistä. Erityispalvelupäällikkö tekee asiasta hallintopäätöksen.

6.11.3 Välitodistus
Hannunniitun koulun kuvaus väliarvioinnin ajankohdasta ja muodosta:
Hannunniitun koulussa väliarviointi toteutetaan joulu-tammikuussa. Vuosiluokilla 1.-3. väliarvioinnin pohjana käytetään arviointilomaketta, joka on laadittu vastaamaan valtakunnallisen ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman arvioinnin periaatteita. Arviointilomake toimii välitodistuksena. Välitodistuksen tukena voidaan tarvittaessa käydä
oppilaskohtaiset arviointikeskustelut, joissa ovat mukana oppilas, huoltaja ja opettaja.
Vuosiluokilla 4.-6. väliarviointi toteutetaan lukuvuositodistusta vastaavana välitodistuksena, jossa annetaan numeroarvosanat. Välitodistuksen tukena voidaan tarvittaessa käydä oppilaskohtaiset arviointikeskustelut, joissa ovat
mukana oppilas, huoltaja ja opettaja.

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Hannunniitun koulun kuvaus huoltajien tiedottamisesta poissaoloihin liittyvistä käytänteistä:
Huoltajia tiedotetaan käytössä olevien viestintäkanavien kautta, miten oppilaan poissaoloista ilmoitetaan koululle
sekä koulun toimenpiteistä oppilaan poissaolotilanteissa. Luokanopettaja keskustelee tarvittaessa poissaolokäytänteistä yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmänsä kanssa.
Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta kouluun ensimmäisenä poissaolopäivänä. Opettajat kirjaavat poissaolot Wilmaan tai vastaavaan käytössä olevaan järjestelmään. Poissaolojen syyt ovat usein moninaisia ja koulussamme pidetään tärkeänä päästä puuttumaan asiaan ennaltaehkäisevästi. Luvattomien poissaolojen tai koulukieltäytymisongelman hallinta edellyttää asian taustalla vaikuttavien tekijöiden selvittämistä yhdessä.

7.1.1 Ohjaus tuen aikana
Hannunniitun koulun tiedonsiirtokäytäntö:
Tiedonsiirrosta vastaavat rehtori ja koulusihteeri.

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana
Hannunniitun koulun kuvaukset siitä, miten huoltajille annetaan tietoa koulussa annettavan tuen muodoista
yleisesti sekä kotien kanssa tehtävästä yhteistyön muodoista ja periaatteista:
Hannunniitun koulussa huoltajille annetaan tietoa eri tukimuodoista käytettävissä olevien viestintäkanavien välityksellä. Huoltajille kerrotaan tuen saannin mahdollisuuksista, käytettävissä olevista tukimuodoista ja tuen kolmiportaisuudesta. Huoltajien tulee olla tietoisia siitä, milloin oppilaan asioita käsitellään, mistä huoltaja saa tiedon
käsitellyistä asioista sekä kenelle tietoja voidaan luovuttaa. Sekä huoltajien että oppilaan osallisuus tuen tarpeen
suunnittelussa ja toteutuksessa koetaan tärkeänä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuen suunnittelu ovat osa kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. (Kolmiportaisen tuen aikaisen kodin ja koulun välisen yhteistyön muodot on kuvattu Turun perusopetuksen opetussuunnitelman lukujen 1-12 liitteessä 1: Oppimisen tuki)
Oppilaan osallisuutta tuetaan siten, että hän osallistuu ikä- ja kehitystasonsa mukaisella tavalla neuvotteluihin,
joissa hänen oppimisensa ja koulunkäyntinsä tukemista suunnitellaan. Tapaamiskutsun yhteydessä huoltajille ja
oppilaalle tarjotaan mahdollisuus miettiä etukäteen pedagogisiin asiakirjoihin kirjattavia näkemyksiään.
Asiat tulee kirjata ja avata siten, että osapuolet ymmärtävät niiden merkityksen oppilaan opiskelulle nyt ja tulevaisuudessa. Vieraskielisillä on oikeus tulkkausapuun ja puutteellinen suomen kielen taito tulee huomioida myös kirjallisessa viestinnässä.

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana
Hannunniitun koulun oppimissuunnitelman lukitsemis- ja arviointikäytäntö:
Hannunniitun koulussa valmiin oppimissuunnitelman lukitsee luokanopettaja.

7.4 Erityinen tuki
Hannunniitun koulun kuvaukset yleisopetuksen yhteistyöluokan määräytymisestä sekä yhteistyön yleisistä periaatteista:
Pienluokan oppilaalle nimetään yleisopetuksen yhteistyöluokka oman koulun sisällä. Yhteistyöluokkaparien toiminta tapahtuu erilaisin integraatio- ja yhteistyöjärjestelyin. Järjestelyt toteutetaan joustavasti ja ne ovat molemmin suuntaisia.
Tulevan lukuvuoden yhteistyöluokat sovitaan vuosittain ennen lukuvuoden alkua jokaiselle luokka-asteelle. Yhteistyöluokkaparien työskentelyssä suositaan jatkuvuutta. Ainakin alkuopetusryhmät pyritään sijoittamaan luokka-asteittain lähelle toisiaan, jotta luonteva yhteistyö isojen ja pienluokkien välillä on mahdollista. Luokilla on säännöllisesti yhteisiä palkkitunteja. Palkkitunneilla oppilaita voidaan sijoittaa joustavasti eri ryhmiin. Palkkitunneilla käytetään samanaikaisopetuksen työtapoja yhteistyössä luokanopettajan, erityisluokanopettajan, erityisopettajan tai
koulunkäynninohjaajan kanssa.

Isojen ja pienluokkien opettajatyöparit tai -tiimit tekevät yhteistyötä, joka voi olla yhteisopettajuutta, yhteisiä oppitunteja ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta yhdessä.

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Hannunniitun koulun käytäntö HOJKSin lukitsemisessa:
Hannunniitun koulussa valmiin HOJKSin lukitsee luokan- tai erityisluokanopettaja.

7.5.1 Tukiopetus
Hannunniitun koulun kuvaukset tukiopetuksen, omakielisen opetuksen ja maahanmuuttajien tuetun opetuksen
toimintamalleista, työnjaosta ja yhteistyöstä:
Opettaja suunnittelee ja järjestää tukiopetuksen heti tuen tarpeen ilmetessä. Tukiopetusta voidaan antaa myös
luokka- ja oppiainerajat ylittävänä, jolloin tukiopetusryhmät muodostetaan tarpeen mukaan tietyn aihealueen ympärille. Luokkatasoittain toimivat tiimit organisoivat yhdessä järjestettävän tukiopetuksen. Yhteistyötä tehdään tukiopetusta saavien oppilaiden omien opettajien ja tukiopetusta pitävän opettajan kesken. Etukäteen suunnitellut
tukiopetusryhmät mahdollistavat myös ennakoivan tukiopetuksen. Tukiopetuksen pitävä opettaja kirjaa tukiopetusmäärän ja sisällön.
OMO-opetus toteutetaan samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Työnjako sovitaan oppilasta opettavan
opettajan, omakielisen opettajan ja muiden mahdollisten sidosryhmien kesken. Omakieliseen opetukseen osallistuvat oppilaat valitaan viimeistään lukuvuoden alussa. Omakielinen opettaja ja luokanopettaja sopivat yhteistyössä
siitä, ketkä oppilaat saavat OMO-opetusta. Maahanmuuttajien tuettua opetusta (MATU) annetaan oppilaille, jotka
tarvitsevat tukea kielen ja opiskeluvalmiuksien kehittymiseen. Maahanmuuttajien tuettu opetus järjestetään samoin perustein kuin yllä kuvattu tukiopetus.

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus
Hannunniitun koulun kuvaukset osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamallista, työnjaosta ja yhteistyöstä:
Hannunniitun koulun osa-aikainen erityisopetus pyrkii kehittämään oppilaan opiskelutaitoja ja -valmiuksia. Osaaikainen erityisopetus tukee itsetuntoa, ja on mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa. Osaaikainen erityisopetus on osa oppilaan yksilöllistä koulupolkua. Osa-aikaisen erityisopetuksen työtapoja Hannunniitun koulussa ovat samanaikaisopetus, pienryhmäopetus sekä yksilöopetus. Samanaikaisopetusta toteutetaan tiimiopetuksena joustavin ryhmittelyin, pistetyöskentelynä ja eriyttävänä opetuksena. Hannunniitun koulussa erityisopettajat voivat toimia myös mukana isojen ja pienluokkien yhteisillä palkkitunneilla.
Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestelyt suunnitellaan yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Osa-aikainen erityisopetus voi toteutua yksittäisinä kertoina tai pidempinä periodeina oppilaan tuen tarpeen mukaan. Hannunniitun
koulun osa-aikaista erityisopetusta suunniteltaessa otetaan laajasti huomioon oppilaiden erilaiset tuen tarpeet, oppimisen haasteet ja kielelliset erityisvaikeudet. Koulun pienluokat ovat keskitettyjä pienluokkia eli oppilaita tulee
pienluokille yli oppilaaksiottoalueen rajojen. Kuurojen ja huonokuuloisten oppilaisen sekä oppilaiden, joilla on sisäkorvaistute, tarpeet ovat keskeinen osa suunniteltaessa osa-aikaisen erityisopetusresurssin jakamista.

7.5.3 Pidennetty oppivelvollisuus
Pidennetyn oppivelvollisuuden tavoite on vahvistaa oppilaan valmiuksia ja osaamista niin, että hän saavuttaa perusopetuksen tavoitteet mahdollisimman hyvin.

8.4. Oppilashuoltosuunnitelmat
1. Hannunniitun koulun koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä:
kokoonpano
rehtori (pj) ja apulaisrehtori, opettajakunnan edustaja, erityisopettajat, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja,
koulupsykologi
kokoontuminen
KOR tekee yhteistyötä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Yhteistyö on vastavuoroista, avointa ja luottamuksellista ja sillä pyritään tukemaan vanhempien kasvatustehtävää. Yhteistyö mahdollistaa myös vanhempien välisen
keskustelun ja vertaistuen. KOR:n tulee tiedostaa perheiden ja oppilaiden arjen haasteet ja huomioida se toiminnassa. Hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisua yhdessä huoltajien kanssa. KOR tiedottaa koulun ja oppilashuollon toimintatavoista sekä organisoi erilaisia toimintatapoja, jotta vanhemmat tulevat kuulluksi.
Näitä ovat esim. teemapäivät, joissa vanhemmilla on aktiivinen ja osallistuva rooli, kyselyt, haastattelut, keskustelut
ja mahdolliset vanhempainfoorumit sekä vanhempien tarpeet kohtaavien tiedotusmenetelmien kehittäminen.
Kuvaus oppilaiden osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta
KOR kannustaa oppilaita koulun toimintakulttuurin kehittämiseen ottamalla heidät aktiivisesti mukaan hyvinvoivan
kouluyhteisön rakentamiseen. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö oppilaiden kanssa edistää yhteisöön kuulumisen ja turvallisuuden tunnetta sekä ehkäisee syrjäytymistä.
KOR tekee yhteistyötä oppilaskunnan kanssa: luokka-asteiden kuuleminen lukuvuosittain esim. haastattelut, kyselyt, KOR:n ja luokka-asteen välinen keskustelufoorumi, oppilaskunta ja KOR kohtaavat yhteisissä palavereissa ja
suunnittelevat toimintatapoja hyvinvoinnin lisäämiseksi kouluyhteisössä
Oppilaiden suunnittelemat ja järjestämät hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä lisäävät tapahtumat ovat osa osallisuutta.
yhteistyökumppanit
KOR kuuntelee huoltajien ja oppilaiden tarpeita ja rakentaa yhteistyötä tältä pohjalta. Yhteistyöhön hakeudutaan
erityisesti niiden tahojen kanssa, jotka tukevat huoltajien, oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä.
Yhteistyötahoja ovat muun muassa:
-

oppilaat ja huoltajat
oppilaskunta ja oppilaskuntaa ohjaavat opettajat
vanhempaintoimikunta
varhaiskasvatus ja esiopetus
Kasvatus- ja perheneuvola, Sairaalakoulu, Lasten ja nuorten
psykiatrian yksikkö (TYKS), Lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikka,
Kuulokeskus (TYKS)
koulupoliisi
sosiaalitoimi ja lastensuojelu
seurakunta, harrastustoiminnan edustajat, erityisliikuntapalvelut

-

koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Toiminnan arviointi ja kehittäminen
KOR arvioi ja kehittää toimintaansa avoimesti ja omaa toimintaansa tarkastellen. Keskeistä toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa on palautteen huomioiminen toimintaa suuntaavana tekijänä. Toimintaa arvioidaan mm. ryhmän kehityskeskusteluissa, yhteistyökumppaneita kuulemalla sekä henkilöstöpalavereissa. Toiminta perustuu
KOR:n vuosisuunnitelmaan, jota arvioidaan ja kehitetään vuosittain. KOR kuuntelee huoltajien ja oppilaiden tarpeita
ja rakentaa yhteistyötä tältä pohjalta.
2. Hannunniitun koulun järjestyssäännöt
Säännöt ovat välttämättömät yhteisön toiminnan ja työrauhan säilymisen sekä jäsenten turvallisuuden ja viihtymisen vuoksi. Työrauha on ehdoton edellytys koulutyön onnistumiselle. Säännöt totuttavat oppilaan vastuuseen ja
yhteiskunnan jäsenyyteen. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä olosuhteissa. (PL 29, 35-36 §)
Oppilaskunnan hallitukset ovat käsitelleet järjestyssääntöjä marraskuun 2015 kokouksissaan, opettajakunta joulukuussa 2015 ja huoltajat marraskuussa 2015. Rehtori on hyväksynyt 10.12.2015 koululle järjestyssäännöt.
3. Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Huoltajia tiedotetaan, miten oppilaan poissaoloista ilmoitetaan koululle sekä koulun toimenpiteistä oppilaan poissaolotilanteissa. Luokanopettaja keskustelee tarvittaessa poissaolokäytänteistä yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmänsä kanssa. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta kouluun ensimmäisenä poissaolopäivänä. Opettajat
kirjaavat poissaolot Wilmaan. Koulussa noudatetaan Wilma-käytännöissä Turun perusopetuksen yleisiä malleja.
Poissaolojen syyt ovat usein moninaisia ja koulussamme pidetään tärkeänä päästä puuttumaan asiaan ennaltaehkäisevästi. Luvattomien poissaolojen tai koulukieltäytymisongelman hallinta edellyttää asian taustalla vaikuttavien
tekijöiden selvittämistä yhdessä.
4. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen
Koulussa painotetaan tupakkatuotteiden, alkoholin ja päihteiden käytön ennaltaehkäisyä. Tavoitteena on vahvistaa
oppilaiden itsetuntoa ja kasvattaa vahvuutta sanoa ei päihteille. Lukuvuosittain pidettävissä tupakka - ja päihdevalistustilanteissa oppilaat saavat tietoa tupakan ja päihteiden vaikutuksesta ja vaaroista. Ennaltaehkäisevä työ alkaa
jo esikoulussa.
Mikäli oppilas tupakoi, käyttää nuuskaa tai hänellä tiedetään olevan tupakkatuotteita koulussa, häntä pyydetään
luovuttamaan kyseiset tuotteet luokanopettajalle. Jos oppilas ei pyydettäessä luovuta tupakkatuotteita, niitä ei
oteta häneltä pois voimakeinoin. Tupakkatuotteiden hallussapidosta tai käytöstä ilmoitetaan välittömästi huoltajille. Haltuun otetut tupakkatuotteet luovutetaan vain huoltajalle. Epäiltäessä oppilaan olevan päihtynyt tai hänen
pitävän hallussaan päihteitä, voidaan oppilas sekä hänen reppunsa tarkistaa aineiden haltuun ottamiseksi. Oppilaalle tulee antaa mahdollisuus valita kaksi opettajaa, jotka suorittavat henkilötarkastuksen päällisin puolin. Mikäli
oppilas vastustaa tarkastusta tai päihteen haltuunottoa, paikalle pyydetään poliisi. Alkoholi ja huumeet luovutetaan
aina poliisille. Päihtynyt oppilas viedään koululääkärille/ kouluterveydenhoitajalle tai tarvittaessa päivystävälle terveysasemalle.
Oppilaan tupakoinnin tai päihteiden käytön ilmetessä opettaja ottaa välittömästi yhteyttä huoltajaan ja kouluterveydenhoitajaan, joka tarvittaessa kokoaa monialaisen oppilashuoltoryhmän oppilaan ja perheen tueksi.
Lastensuojelulaki velvoittaa koulua ottamaan yhteyttä lastensuojeluun, mikäli oppilaalla havaitaan päihteiden tai
huumeiden hallussapitoa tai käyttöä.

5. Kuvaus koulukuljetusta odottavien oppilaiden valvonnasta ja turvallisuudesta
Oppilaat siirtyvät heti oppitunnin päätyttyä valvotulle taksipaikalle. Odotusaika pyritään minimoimaan ja odotuspaikalla on aina valvova aikuinen, joka huolehtii oppilaan turvallisesta siirtymisestä taksiin kuljetuslistojen mukaisesti. Odotuspaikalla ei ole muuta autoliikennettä. Mahdollisista riidoista tai kiusaamisesta koulumatkoilla tiedotetaan välittömästi huoltajille.
6. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Kiusaamisen vastaisessa toiminnassa keskeistä on ennaltaehkäisy, kodin ja koulun kasvatuskumppanuus sekä koko
henkilökunnan aktiivinen toiminta koulukiusaamisen havaitsemiseksi ja siihen välitön puuttuminen. Oppilaiden sosiaalisten suhteiden rakentamista tuetaan kaikissa koulupäivän tilanteissa; oppitunnilla ja välitunnilla aikuiset valvovat ja ohjaavat oppilaiden leikkiä ja toimintaa sekä vanhempien kanssa keskustellaan välittömästi, jos lapsi kokee
koulumatkalla turvattomuutta. Oppilaiden erityistarpeista johtuen koulussamme painotetaan itseluottamuksen,
kouluviihtyvyyden ja erilaisuuden hyväksymisen merkitystä.
Kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja siihen puuttumisessa voidaan käyttää esimerkiksi KiVa-koulu- menetelmää, Lions
Quest- ohjelmaa, Turvataitokasvatusta, Muksuoppia sekä VERSO-vertaissovittelua. Koulussamme on myös aktiivista kummiluokkatoimintaa.


yhteisötaso

Oppilaiden kanssa käydään lukuvuosittain järjestyssäännöt läpi ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa niiden mahdollisiin luokkakohtaisiin tarkennuksiin.


ryhmätaso

Oppilaiden turvallisuuden tunnetta pyritään lisäämällä tietoisuudella siitä, ettei koulussamme sallita kiusaamista
missään muodossa. Oppilaille voidaan kertoa esimerkiksi kiusaamisen vastaisesta toiminnasta yhteistempauksin ja
julistein. Välituntivalvojat käyttävät näkyviä liivejä, jotta oppilaiden on helppo löytää häntä tukeva aikuinen. Oppilailla joilla on kielellisen kehityksen erityisvaikeuksia, on suuri tarve saada tukea tunteiden ja kokemusten käsittelyyn. Omaa toimintaa kiusaamistilanteissa voidaan harjoitella draaman, kirjallisuuden ja mielikuvaharjoitusten
avulla.
Koko koulun yhteistä kouluviihtyvyyttä pyritään parantamaan oppilaita kuulemalla ja antamalla heille mahdollisuuksia vaikuttaa kouluyhteisöömme. Lukuvuoden aikana kouluviihtyvyyttä seurataan ja tuetaan esimerkiksi kouluviihtyvyyskyselyllä, mielipidekartoituksilla ja erilaisin koko koulun tai luokan yhteistapahtumin.


yksilötaso

Oppilaiden, huoltajien ja luokanopettajien keskusteluissa (OHO-keskustelut) käydään läpi oppilaan kouluviihtyvyyttä ja sosiaalisia suhteita muiden koulussa opiskelevien tai työskentelevien kanssa. Tarvittaessa oppilas saa tukea koulukuraattorilta tai koulupsykologilta.
Kaikille erityisen tuen oppilaillemme laaditaan HOJKS yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa. HOJKS-palaverissa
suunnitellaan yhdessä huoltajan kanssa oppilaan tarvitsemaa tukea sosiaalisen kasvun ja tunne-elämän alueilla.
Tarvittaessa opetusta voidaan eriyttää ja toteuttaa yhdessä koulukuraattorin ja kouluohjaajan kanssa.


yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä tekijän että kohteena olevan
osalta

Lähtökohtana on oppilaiden välisten ristiriitatilanteiden välitön selvittely ja sopiminen. Kiusaamistapauksissa on
tärkeää jälkikäteen havainnoida oppilaiden toimintaa ja sopia seurantapalaverista osapuolten kanssa. Käyty kasvatuskeskustelu kirjataan Wilmaan. Kiusaamistilanne voi paljastaa puutteita esimerkiksi oppilaiden empatiataidoissa,
jolloin koulussamme järjestetään yksilöllistä tai pienryhmätukea haasteisiin (esim. kuraattorin tuki). Haastavissa

tilanteissa oppilaan asioista keskustellaan MAR- ryhmässä ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä (esim. Kasvatus- ja perheneuvola, Sairaalakoulu, Lasten- ja nuorten psykiatrinen yksikkö, TYKS lasten psykiatrinen poliklinikka).


yhteistyö huoltajien kanssa

Koulussa tapahtuneista ristiriitatilanteista ilmoitetaan huoltajille ja heidät kutsutaan tarvittaessa mukaan asian selvittämiseen. Tällaisessa kasvatuskeskustelussa tavoitteena on paitsi asian selvittäminen, myös oppilaan/oppilaiden
tuen suunnittelu. Huoltajia kannustetaan ottamaan välittömästi yhteyttä omaan opettajaan, jos he havaitsevat
kiusaamisen merkkejä. Avoimella ja asiallisella keskustelulla pyritään varhaiseen puuttumiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön huoltajien kanssa.


yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

Suurta huolta herättävissä tapauksissa teemme yhteistyötä koulupoliisin kanssa. Mikäli oppilas joutuu koulupäivän
aikana pahoinpitelyn kohteeksi, huoltajien kanssa keskustellaan ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä yhdessä. Halutessaan huoltajilla on oikeus tehdä asianomistajana rikosilmoitus. Vakavissa pahoinpitelyissä teemme yhteistyötä
huoltajien ja poliisin kanssa, jolloin poliisi päättää asian saattamisesta syyteharkintaan.


suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille

Koulun opetussuunnitelma on nähtävissä koulun kotisivuilla ja kiusaamisen vastaisesta toiminnasta kerrotaan vanhemmilla ja oppilaille vuosittain.
Koulussa uudet työntekijät perehdytetään koulumme kiusaamisen vastaiseen toimintaan.


suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi

Suunnitelma päivitetään tarvittaessa ja muokataan vastaamaan uusia toimintatapoja. Oppilaiden hyvinvointia seurataan koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän suunnittelemilla ja organisoimilla koulu hyvinvointikyselyillä sekä kouluviihtyvyyden kartoittamiseen suunnitelluilla yksilö- tai ryhmähaastatteluilla. KOR suunnittelee jatkotoimenpiteitä
havaittuihin epäkohtiin. Lukuvuoden kiusaamisenehkäisysuunnitelman toteutumista arvioidaan lukuvuosittain yhdessä koko henkilökunnan kanssa YT-kokouksessa tai KOR:n tekemällä kyselyllä. Suunnitelman päivittämisestä vastaavat rehtori ja turvallisuusvastaava.
7. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa


kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen

Turvallisuusohjeita käydään läpi henkilökunnan yhteispalavereissa säännöllisesti.
Säännölliset turvallisuusharjoitukset ja niiden sujuvuuden arviointi koko henkilökunnan kanssa Mahdollisista kriisitilanteista keskustellaan oppilaiden kanssa, jotta oppilaat osaavat havaita mahdollisia vaaran merkkejä ja toimia
ennalta harjoiteltujen ohjeiden mukaisesti.


kriisiryhmän kokoonpano

Kriisiryhmään kuuluvat rehtori, turvallisuusvastaava, kouluterveydenhoitajat, koululääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi ja erityisopettajat. Kriisiryhmän jäsenet nimetään lukuvuoden alussa koulun lukuvuosisuunnitelmassa.


yhteistyö ja keskinäinen työn- ja vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa

Turvallisuusvastaava, apulaisrehtorit ja rehtori ovat päävastuussa kriisitilanteissa. Kukin opettaja vastaa opettamastaan ryhmästä kriisitilanteessa. Kuhunkin koulurakennukseen nimetään lukuvuosittain aluevastaava(t). Turvallisuusvastaava huolehtii turvallisuusharjoitusten toteuttamisesta.

Kriisiryhmä arvioi psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon tarpeen ja toteuttaa sen moniammatillisessa yhteistyössä
koulun kriisisuunnitelman mukaisesti.


pelastussuunnitelman, koulun järjestyssääntöjen ja muiden turvallisuusohjeiden yhteensovittaminen

Koulun järjestyssääntöjen, pelastussuunnitelman ja turvallisuusohjeiden vuosittaisella päivittämisellä tai kertaamisella taataan ohjeiden hallinta ja taito soveltaa niitä erilaisissa kriiseissä sekä vaara- ja uhkatilanteissa.


toimintaohjeet erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa

Tarkemmat tilannekohtaiset toimintaohjeet löytyvät henkilöstöhuoneessa säilytettävästä turvallisuuskansiosta
sekä tiivistettynä luokkakohtaisissa sijaiskansioissa sekä koulun kriisisuunnitelmasta. Ne käydään henkilökunnan
kanssa vuosittain läpi. Perehdytyksestä vastaa rehtori tai hänen sijaisenaan toimiva henkilö. Kriisitilanteissa tilannetta johtaa aina rehtori tai hänen sijaisenaan toimiva henkilö tai turvallisuusvastaava, kunnes pelastuslaitos tai
muu viranomainen on paikalla. Tiedotuksesta vastaa aina rehtori tai hänen sijaisenaan toimiva henkilö.
8. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
Hannunniitun koulussa oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Oppilashuoltohenkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä huoltajan kanssa. Yhteistyön tarvetta muiden tahojen kanssa arvioidaan yksilökohtaisesti ja yhteistyö toteutetaan sovitusti huoltajan ja oppilaan kanssa.
Koulupsykologin ja -kuraattorin työn tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä koulunkäynnin tukeminen. Tämä tapahtuu osaltaan osallistumalla koulun arjen ja toiminnan kehittämiseen siten, että jokaisella
oppilaalla olisi koulussa hyvä ja turvallista olla.
Koulukuraattori ja koulupsykologi
-

tukevat oppilaan kouluarjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita
arvioivat oppilaan tilannetta perehtymällä oppilaan koulunkäynti- ja elämäntilanteeseen sekä yksilö-,
perhe- että kouluyhteisötasolla
konsultoivat tarvittaessa opettajia ja oppilashuoltohenkilöstöä
tekevät tiivistä ja avointa yhteistyötä huoltajien kanssa
työskentelevät oppilasryhmien ja luokkien kanssa
osallistuvat monialaiseen oppilashuolto- ja verkostotyöhön (MAR)
osallistuvat koulukohtaiseen oppilashuollon (KOR) kehittämiseen oman alansa asiantuntijana
ohjaavat oppilaan tai perheen tarvittaessa muun tuen/hoidon piiriin

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (18 §) mukaan huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä oppilasta käyttämästä
kuraattori- tai psykologipalveluja.
Koulukuraattorin työnkuvaan liittyvät mm.
-

käyttäytyminen
poissaolot
mieliala
kaverisuhteet
perhetilanne
taloudellinen tilanne

Koulupsykologin työnkuvaan liittyvät mm.
-

oppimisvaikeudet (tutkimukset, konsultointi tukitoimissa)
sosioemotionaaliset vaikeudet
käyttäytyminen

-

tuen/hoidon tarpeen arviointi

Kuraattorin ja psykologin asiakkaaksi pääsee itse hakeutumalla ja/tai huoltajan pyynnöstä, koulun työntekijän (mm.
opettaja, terveydenhoitaja, psykologi) ohjaamana, yhteistyötahon ohjaamana tai työntekijän pyynnöstä (kuraattori)
Kouluterveydenhoitaja
-

Seuraa oppilaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kehitystä.
Suorittaa terveystarkastukset vuosittain ja lisäksi tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
Antaa terveyskasvatusta yksilöllisesti ja ryhmissä.
Ohjaa oppilaita asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin.
Rokottaa rokotusohjelman mukaisesti.
Vastaa osaltaan oppilaiden erityisruokavalioiden toteutumisesta.
Osallistuu monialaiseen oppilashuolto- ja verkostotyöhön (MAR) sekä koulukohtaiseen oppilashuollon
(KOR) kehittämiseen oman alansa asiantuntijana.
Huolehtii ensiapuluonteisesta sairaanhoidosta, ensiavusta koulutapaturmien yhteydessä sekä tarvittavasta jatko-ohjannasta.
Ohjaa ja neuvoo terveyspalvelujen käytössä.
Valvoo koulun terveydellisiä oloja.

Koululääkäri
-

Terveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät 1. - ja 5. luokkien oppilaille laajat terveystarkastukset, joissa huomioidaan koko perheen hyvinvointia sekä oppilaan koulunkäyntiä yhteistyössä huoltajien kanssa.
Muiden oppilaiden lääkärintarkastukset tehdään tarpeen mukaan mm. kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.
Lääkäri päättää lääketieteellisistä hoidoista ja jatkotutkimuksista sekä laatii kouluterveydenhuollossa tarpeelliset lausunnot ja todistukset. Lääkäri osallistuu oppilashuoltotyöhön lääketieteellisenä asiantuntijana
ja osallistuu myös muuhun yhteistyöhön tarpeen mukaan. Lastenneurologinen yksikkö vastaa pienluokkien
kouluterveydenhuollosta, jossa tarvittaessa arvioidaan mm. oppilaan lääkinnällisen kuntoutuksen tarve
sekä laaditaan kuntoutussuunnitelma.

9. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa


oppilaan osallisuuden toteutuminen yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Hannunniitun koulun oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan. Oppilaskunnasta valitaan äänestämällä edustajat oppilaskunnan hallitukseen. Jokainen oppilas pääsee oman luokkansa edustajan kautta vaikuttamaan yhteisiin
asioihin. Oppilaskunnan keskeisiä oppilashuollollisia teemoja ovat mm. kouluviihtyvyys, terveyden edistäminen
sekä turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö.
Oppilaiden ja opetushenkilöstön välillä käydään keskusteluja kouluyhteisön hyvinvoinnista. Tavoitteena on yhteisen keskustelukulttuurin syntyminen, jossa oppilaat saavat kokemuksen kuulluksi tulemiseksi ja vaikuttamisesta.


oppilaan osallisuuden toteutuminen yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja
arvioinnissa

Oppilasta tiedotetaan oppilashuollon järjestämisestä koulussa.
Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus keskusteluun oppilashuollon henkilöstön kanssa (kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi).
Oppilaan kokemuksia oppilashuollollisten tukitoimien vaikuttavuudesta ja riittävyydestä kuullaan.



huoltajan osallisuuden toteutuminen yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Hannunniitun koulun oppilaiden huoltajista kootaan vanhempaintoimikunta, jonka tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia ja tarjota elämyksellistä toimintaa. Vanhempaintoimikunnan keskeisiä oppilashuollollisia teemoja
ovat mm. kouluviihtyvyys, terveyden edistäminen sekä turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö.
Huoltajien ja opetushenkilöstön välillä käydään keskusteluja kouluyhteisön hyvinvoinnista. Tavoitteena on yhteisen
keskustelukulttuurin syntyminen, jossa huoltajat saavat vaikuttaa ja tulla kuulluiksi.


huoltajan osallisuuden toteutuminen yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja
arvioinnissa

Huoltajaa tiedotetaan oppilashuollon järjestämisestä koulussa.
Huoltajalle tarjotaan mahdollisuus keskusteluun oppilashuollon henkilöstön kanssa (kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi)
Huoltajan kokemuksia oppilashuollollisten tukitoimien vaikuttavuudesta ja riittävyydestä kuullaan.
Huoltajan kanssa pyritään luottamukselliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on yhdessä kasvattamisen ilmapiiri.
Näin vanhempien on helppo lähestyä oppilashuoltoa tuen tarpeen ilmetessä.
Huoltaja on mukana HOJKS-palavereissa suunnittelemassa ja arvioimassa oppilaalle annettavaa erityistä tukea.
Yksilökohtaisessa oppilashuoltopalaverissa lähtökohtana on huoltajan äänen esille tuominen ja tuen suunnitteleminen yhdessä.


yhteistyön toteuttaminen muiden kumppaneiden kanssa

Koulukohtainen oppilashuolto kutsuu tarvittaessa mukaan yhteisiin
suunnittelu ja kehittämiskeskusteluihin esim. TYKS:n kuulokeskuksen,
kasvatus- ja perheneuvolan tai koulupoliisin edustajia. Yksilökohtaisen
oppilashuollon yhteistyö sairaalakoulun, Kasvatus- ja perheneuvolan
sekä lastensuojelun kanssa on tiivistä, jos oppilaalla on erityistarpeita.


yhteistyön toteuttaminen opiskelun siirtymävaiheissa

Koulumme alanivelyhteistyö muodostuu syyskuun loppuun mennessä lukuvuosittain pidettävässä yhteistyön suunnittelukokouksessa. Koulun nimeämä alkuopetuksen yhdysopettaja kutsuu koolle yhteistyöalueen esiopettajat ja
oman koulun alkuopettajat. Kokouksessa suunnitellaan tulevan lukuvuoden yhteiset tapahtumat. Yhteiset tapahtumat ovat toiminnallisia. Jokaiselle alkuopetusluokalle nimetään yhteistyöesiopetusryhmä. Tapaamisia on vähintään yksi yhtä luokkaa ja esiopetusryhmää kohden.
Tiedonsiirto tulevista 1.luokkalaisista tapahtuu KOS-lomakkeiden välityksellä. KOS-lomakkeet toimitetaan koulussamme koulusihteerille. Jos on tarpeen keskustella tarkemmin yksittäisen oppilaan tuen järjestämisestä perusopetuksessa, voidaan järjestää kokous, johon osallistuvat rehtori ja ne oppilashuollon edustajat ja opettajat, joiden on
välttämätöntä olla tilaisuudessa oppilaan koulunkäynnin tuen järjestämiseksi. Huoltajalle tarjotaan aina mahdollisuutta osallistua ko. tilaisuuteen.

Lukuvuoden alussa koulussamme nimettävä esi- ja alkuopetuksen yhdysopettaja toimii tiedon välittäjänä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun välillä sekä huolehtii yhteistyön toteuttamisesta. Koska pienluokkien oppilaaksiottoalue on koko Turku ja kuulovammaisten oppilaiden osalta myös lähikunnat, nivelvaiheyhteistyö ja siirtymät varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä sisältävät erityisiä haasteita.
Uusien oppilaiden perheillä on mahdollisuus tulla tutustumaan kouluumme jo ennalta. Keväällä kaikki koulutulokkaat kutsutaan koulun tutustumispäivään. Huoltajien luvalla koulun opettaja voi vierailla tulevien esikoululaisten ja
ensimmäisen luokan oppilaiden päiväkodissa tai esikoulussa. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laadittava
Kasvun ja oppimisen suunnitelma ja mahdollinen oppimissuunnitelma tai HOJKS-lomake siirtyvät päivähoidon varhaiskasvatuksesta kouluun lapsen mukana.
Ylänivelvaiheen yhteistyö toteutetaan kevätlukukaudella, jolloin 6. luokan opettajat yhdessä yläkoulun edustajien
kanssa kokoontuvat. Tällöin keskustellaan tulevien 7. luokkalaisten opetuksen järjestämisestä ja mahdollisesta tuen
tarpeesta pedagogisesta näkökulmasta. Tätä kutsutaan koulussamme ”saattaen vaihtamiseksi”.
Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan mahdollisuutta siirtyä yleisopetukseen arvioidaan säännöllisesti yhdessä oppilaan huoltajien kanssa.
10. Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi
Koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista seuraavat ja arvioivat lukukausien päättyessä koulun yhteisölliset
oppilashuoltoryhmät ja yksilökohtaiset asiantuntijaryhmät. Lukuvuosittaista arviointia tehdään vuosisuunnitelmaa
arvioitaessa. Oppilaat ja huoltajat saavat mahdollisuuden osallistua arviointiin. Lukukausittainen seuranta toteutetaan kirjaamalla toteutumisessa ilmenneet vahvuudet ja kehittämistarpeet. Kehittämistarpeet huomioidaan seuraavan kauden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

10.1.2 Suppeampi kaksikielinen opetus
Hannunniitun koulussa noudatetaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaisia viittomakielen tavoitteita ja
sisältöjä.

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
Hannunniitun koulun kuvaus valinnaisten taide- ja taitoaineiden tuntien käytöstä ja näiden tavoitteista,
sisällöstä ja arvioinnista:
Hannunniitun koulun 3. luokan valinnaisten taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien yhteisenä tehtävänä on
syventää ja laajentaa oppimista. Hannunniitun koulussa tarjotaan valinnaisina taide- ja taitoaineiden tunteina
musiikkia ja kuvataidetta kumpaankin kumpaankin 1 vvh.

Hannunniitun koulun 3. Luokan valinnaisen musiikin tunnin tavoitteet ja sisällöt
Hannunniitun koulussa opiskellaan musiikkia kolmannella luokalla 2 vuosiviikkotuntia. Musiikin opetuksen
tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen.
Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin
elinikäiselle harrastamiselle. Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen
ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä
vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut
oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat.
Kolmannen vuosiluokan valinnaisen musiikin
opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan
yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään. Samalla he tottuvat jäsentämään musiikillisia kokemuksia. Oppilaiden

ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää,
liikkua ja kuunnella kehittyvät. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisina toimijoina rakentuu myönteisten
oppimiskokemusten kautta. Valinnaisen musiikin tunnin ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikin opetuksessa ja
työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen
kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat
ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita
sekä vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. Valinnaisena tuntina opetettavan
musiikin arviointi Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti
yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan
musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen
kokonaisuuteen.
Musiikin valinnainen tunti arvioidaan osana yhteisesti opetettavaa musiikkia eikä siitä tule erillistä arviota
todistukseen. Arviointi tehdään suhteessa musiikin valinnaiselle tunnille määriteltyihin koulukohtaisiin tavoitteisiin
sekä suhteessa kolmannen luokan kuntakohtaisiin tavoitteisiin. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä
seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen
kehittymistä. Musiikin arviointi toteutetaan opetuksen järjestäjän suunnittelemalla tavalla. Kolmannella luokalla
musiikki arvioidaan sanallisesti.

Hannunniitun koulun 3. Luokan valinnaisen kuvataiteen tunnin tavoitteet ja sisällöt
Hannunniitun koulussa opiskellaan kuvataidetta kolmannella luokalla 2 vuosiviikkotuntia. Kuvataiteen opetuksen
tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin.
Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja
tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Kolmannella vuosiluokalla oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria erilaisista näkökulmista.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.
Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon
tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin
yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Oppilaita kannustetaan erilaisten
kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Kuvien
tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja
verkkoympäristöjä. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen
työskentely yksin ja ryhmässä. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri tietolähteisiin. Tavoitteena
ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien
ja taitojen huomioon ottaminen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet.
Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.
Valinnaisena tuntina opetettavan kuvataiteen arviointi
Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden
yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun
visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta
ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu
kolmannen luokan opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin. Kuvataiteen valinnainen
tunti arvioidaan osana yhteisesti opetettavaa kuvataidetta eikä siitä tule erillistä arvioita todistukseen. Arviointi
tehdään suhteessa kuvataiteen valinnaiselle tunnille määriteltyihin koulukohtaisiin tavoitteisiin sekä suhteessa
kolmannen luokan kuntakohtaisiin tavoitteisiin. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida
oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä.
Kuvataiteen arviointi toteutetaan opetuksen järjestäjän suunnittelemalla tavalla. Turussa kolmannella luokalla
kuvataide arvioidaan sanallisesti.

12.2 Valinnaiset aineet
Hannunniitun koulun kuvaukset koulukohtaisista valinnaisista aineista:
Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta
aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta.
Hannunniitun koulun koulukohtaisina valinnaisaineina tarjotaan soveltavia valinnaisia aineita. Ne voivat sisältää
aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Tarjoamme vuosiluokilla 4, 5, ja 6 kullakin vuosiluokalla valinnaista ainetta yhden vuosiviikkotunnin. Koulukohtaiset valinnaisaineet sekä niiden tavoitteet, sisällöt
ja arviointi sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiireet määritellään tarkemmin vuosittain koulun lukuvuosivuosisuunnitelmassa.

Liite 1. Koulun ohjaussuunnitelma

Koulun ohjaussuunnitelma vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen
Oppilaanohjauksen tavoitteet
• edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä
• tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista
• annetaan ohjausta tavoitteiden asettamisessa
• annetaan kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta siten, että oppimaan
oppimisen taidot vahvistuvat
• valitaan työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen
käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäseninä
• ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen
• kannustetaan osallisuuteen omassa lähiympäristössään
järjestämisen rakenteet ja toimintatavat
• jokainen oppilas kuuluu johonkin perusopetusryhmään, jonka kanssa opiskelee oman elämänsä
taitoja
• jokaisella perusopetusryhmällä on myös saman luokka-asteen yhteistyöluokka, joka voi olla
yleisopetuksen luokka tai pienluokka
• saman luokka-asteen opettajat ja koulunkäynninohjaajat muodostavat tiimin, joka suunnittelee
luokka-asteen yhteisiä teemoja ja niiden toteuttamistapoja ja -muotoja
• koulutyössä oppilaat saavat päivittäin ohjausta ja kannustavaa palautetta opettajiltaan sekä
koulunkäynninohjaajilta
työn- ja vastuunjako
• oman luokan opettajalla on päävastuu
• erityisopettajat antavat oman lisätukensa tarpeen mukaan
• koulunkäynninohjaajat tukevat oppilaiden kasvua oman työnsä kautta
• kaikilla koulun opetushenkilöstön jäsenillä on yhteinen vastuu kaikkien oppilaiden kansalaiseksi
kasvamisen tukemisesta
• monialaiset verkostot
• koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut
• kouluterveydenhuollon palvelut

• kasvatus- ja perheneuvolan palvelut
• TYKS:n kuulokeskuksen palvelut
• muut tilannekohtaisesti määriteltävät tarvittavat yhteistyötahot
kodin ja koulun ohjausyhteistyö
• huoltajia kannustetaan ja tuetaan ohjausyhteistyöhön
• huoltajille esitellään oppilaanohjauksen tavoitteet
• huoltajan ja oppilaan kanssa käydään keskusteluja siitä, miten kouluopinnot vaikuttavat
tulevaisuuteen
koulun työelämäyhteistyö
• tutustutaan koulun arjessa näkyviin eri ammattien edustajiin tai ammatteihin
• tutustutaan oppilaiden huoltajien ammatteihin
• eri ammattiryhmien edustajia pyydetään jalkautumaan koululle kertomaan omasta työstään ja
siitä, mitä kyseiseen ammattiin pääsemiseksi vaaditaan
työelämään tutustumisen järjestelyt
• oppilaiden kiinnostuksen mukaan tarkastellaan lähialueen toimijoita, joiden luona
mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
• mikäli vierailu ei onnistu, tutustutaan asiaan muulla tavalla tietoa hankkimalla

Koulun ohjaussuunnitelma vuosiluokilla 3-6: Oppijana kehittyminen
Oppilaanohjauksen tavoitteet
• tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä
• vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista
• edistetään oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä
• autetaan oppilaita omaksumaan erilaisia opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon
omaksumisen sekä tiedonhallinnan taitoja ja menetelmiä
• autetaan oppilaita tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin
oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä
• tuetaan sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä
• tuetaan oppilaita kehittämään elämässä tarvittavia taitoja
• tuetaan oppilaita vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään oppijana
• ohjataan oppilaita tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että toisten vahvuuksia, kykyjä ja

taitoja
• tuetaan oppilaita ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan sekä
toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana
• tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja
lähiympäristössä
• edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä
• edistetään oppilaiden ammatillisen kiinnostuksen heräämistä
järjestämisen rakenteet ja toimintatavat
• jokainen oppilas kuuluu johonkin perusopetusryhmään, jonka kanssa opiskelee oman elämänsä
taitoja
• jokaisella perusopetusryhmällä on saman luokka-asteen yhteistyöluokka, joka voi olla
yleisopetuksen luokka tai pienluokka
• saman luokka-asteen opettajat ja koulunkäynninohjaajat muodostavat tiimin, joka suunnittelee
koko luokka-asteen yhteisiä teemoja ja niiden toteuttamistapoja ja -muotoja
• ohjaus toteutetaan osana eri oppiaineiden opetusta, oppilaskuntatoimintaa ja koulun muita
yhteisiä toimintoja
• eri ammatteihin tutustutaan mahdollisimman sukupuolisensitiivisesti
työn- ja vastuunjako
• oman luokan opettajalla on päävastuu
• erityisopettajat antavat oman lisätukensa tarpeen mukaan
• koulunkäynninohjaajat tukevat oppilaiden kasvua oman työnsä kautta
• kaikilla koulun opetushenkilöstön jäsenillä on yhteinen vastuu kaikkien oppilaiden kasvamisesta
yhteiskunnan jäseneksi ja työelämän tekijäksi
• monialaiset verkostot
• koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut
• kouluterveydenhuollon palvelut
• kasvatus- ja perheneuvolan palvelut
• TYKS:n kuulokeskuksen palvelut
• muut tilannekohtaisesti määriteltävät tarvittavat yhteistyötahot
• siirtymävaiheessa yhteistyö oppilasalueen yläkoulun kanssa sekä mahdollisten erityispainotuksia
tarjoavien muiden yläkoulujen kanssa

kodin ja koulun ohjausyhteistyö
• huoltajia ja oppilasta tuetaan opiskeluun liittyvien tietojen löytämisessä ja saamisessa
• huoltajia ja oppilasta tuetaan tekemään valintoja, jotka auttavat oppilaan mielenkiinnon
kohteiden saavuttamisessa
• huoltajille ja oppilaalle tarjotaan tietoa työelämän osaamistarpeista
koulun työelämäyhteistyö
• oppilaita kiinnostavia eri ammattiryhmien edustajia pyydetään jalkautumaan koululle kertomaan
omasta työstään ja siitä, mitä kyseiseen ammattiin pääsemiseksi vaaditaan
• pyritään luomaan ja ylläpitämään kontakteja ajankohtaisiin lähialueen toimijoihin
• hyödynnetään mahdollisuuksien ja tarjonnan mukaan kaupungin tuottamia yrittäjyyskasvatuksen
kokonaisuuksia
työelämään tutustumisen järjestelyt
• vieraillaan opetusryhmänä mahdollisten yhteistyötoimijoiden luona tai heidän edustajansa
jalkautuvat koululle kertomaan omasta työstään
• oppilaiden kiinnostuksen mukaan tarkastellaan Turun ja lähikuntien toimijoita, joiden luona
mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
• mikäli vierailu ei onnistu, tutustutaan asiaan muulla tavalla tietoa hankkimalla
• tutustuttaessa eri ammattiryhmiin puretaan tavoitteellisesti niihin liittyviä ennakkokäsityksiä sekä
sukupuoliroolisidonnaisuuksia

Liite 2. Lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi

Liite 3. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

