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Teema: Tulevan vuoden suunnittelu
Käsitellyt asiat:
1. Uusille oppilaskunnan ohjaaville opettajille kerrottiin lyhyesti ryhmän toiminnasta.
2. Ryhmä kävi läpi hyvinvoinnin vuosikelloa, joka päivitetään koulun verkkosivuille.
Terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi huolehtivat omaa työtänsä koskevien tekstien
päivittämisestä koulun verkkosivuilla, jos sellaiselle on tarvetta. Hyvinvointiryhmän
syystiedote oli jo laitettu Wilman kautta huoltajille.
3. Ryhmä kävi läpi ajankohtaisia asioita ja tulevia tapahtumia.
 Kuraattori ja psykologi tarjoavat RennoX-ryhmää 9.luokkalaisille ja se alkaa
kokoontua, jos halukkaita osallistumiselle löytyy.
 Seuraavassa LV-tuokiossa kerrotaan tai kerrataan oppilaille, miten toimia
hälytyksen sattuessa.
 Ryhmä keskusteli kunnan nuorten päihdetilanteesta ja siihen liittyvästä
ehkäisevästä työstä. Poliisioppilas Sandberg tulee pitämään huumevalistusta 7. ja
8.luokkalaisille 22. ja 23.8. Ryhmä päätti ideoida seuraavilla kerroilla, miten EPTviikkoa vietetään Maskun Hemmingin koulussa tänä vuonna.
 Ryhmä pohti, missä nuorten olisi turvallista odottaa koulukuljetuksia tuntien
päätyttyä. Ruokala valikoitui sopivimmaksi paikaksi.
 Terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi tulevat seuraavaan aamupalaveriin
esittäytymään uusille ja muistuttelemaan vanhoja opettajia toimenkuvistaan.
Terveydenhoitaja myös ehdotti, että voisi viettää kerran viikossa yhden
aamuvälitunnin opettajanhuoneessa, jolloin opettajilla on paremmin mahdollisuus
keskustella hänen kanssaan.
 Ryhmä päätti, ettei se ideoi tänä vuonna monialaisen oppimiskokonaisuuden
mukaista toimintaa, sillä vuoden aikana koulussa tulee olemaan jo Hyvinvointiteeman mukainen tapahtumapäivä ja teemaviikko. Terveydenhoitajan ehdotus
hyvinvointikyselyn toteuttamisesta 7.luokkalaisille sai kuitenkin kannatusta. Kyselyn
pohjalta voivat terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi käydä pitämässä tunteja
sellaisista aiheista, jotka osoittautuvat tarpeellisiksi.
4. Ryhmä suunnitteli tulevaa vuotta ja sopi alustavasti syksyn tapaamisista (25.9. klo 9.25,
24.10. klo 8.35 ja 4.12. klo 9.25). Käsiteltäviksi teemoiksi valittiin päihteettömyys (vuosittain

toistuva teema), turvallisuus (vuosittain toistuva teema) ja yksinäisyyden ehkäisy.
Oppilaiden osallisuuden lisääminen päätettiin jättää vuosittain toistuvien teemojen joukosta
pois. Seurakunta ja nuorisotoimi kutsutaan viimeistään keväällä yhteiseen tapaamiseen.

Seuraava kokous on keskiviikkona 25.9.2019 klo 9.25. luokassa 211 (oppilaanohjauksen luokka).
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