PÖYTÄKIRJA

7.10.2021

Leppävaaran koulu
johtokunnan kokous

Aika

Torstai 7.10.2021 klo 18.00

Paikka

Monikon neuvotteluhuone 3013

Läsnä

Tommi Koljonen (pj), Laura Laine (vpj), Heli
Havukainen (jäsen), Nina Nissinen (jäsen) Jaakko
Kauramäki (jäsen), Maria Franken (henkilökunnan
edustaja), Henri Christensen (henkilökunnan
varaedustaja), Noora Koistinen (oppilasvarajäsen),
Haedeh Waysi (oppilasjäsen), Janne Oinonen
(esittelijä/sihteeri)

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:07
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Nina Nissinen.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
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VARSINAISET KOKOUSASIAT

4 § Johtokunnan oppilasjäsenet
Oppilaskunta on valinnut keskuudestaan koulun johtokuntaan lukuvuoden 2021 - 2022
ajalle seuraavat oppilasjäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
varsinainen jäsen

varajäsen

Sanni Kaukonen
Haedeh Waysi

Noora Koistinen
Niko Hannukka

Päätösesitys: Johtokunta merkitsee asian tiedokseen
Päätös: Esityksen mukaan.

5 § Lukuvuosisuunnitelman 2021 - 2022 käsittely
Päätösesitys: Johtokunta hyväksyy lukuvuosisuunnitelman liitteineen
(ohjaussuunnitelma) lukuvuodelle 2021-2022.
Päätös: Esityksen mukaan.
6 § Opetussuunnitelma-asia
Koulujen (Veräjäpellon yhtenäiskoulu ja Leppävaaran yläkoulu) yhdistyttyä Leppävaaran
yhtenäiskouluksi myös koulujen opetussuunnitelmat on yhdistetty. Asiaa on työstetty
viime lukuvuoden aikana opetussuunnitelmatyöryhmässä. Opetussuunnitelma liitteineen
(oppilashuoltosuunnitelma ja järjestyssäännöt) käsitellään kokouksessa.
Päätösesitys:
Johtokunta hyväksyy Leppävaaran koulun opetussuunnitelman.
Päätös: Johtokunta hyväksyi itse opetussuunnitelman, mutta liitteisiin palataan

myöhemmin vielä tarkemmin.
(esim. järjestyssääntöjen kohdalla erilaisten kulkuvälineiden (mm. sähköpotkulauta)
osalta nousi kysymyksiä, joihin ei kokouksessa ollut vastausta ja
oppilashuoltosuunnitelmaan palataan niin ikään myöhemmin, koska sitä ei tässä
yhteydessä ehditty käsitellä.)

7 § Monikon koulukeskuksen kuulumiset
Keskustellaan asiasta.
Keskustelussa käytiin läpi alueen kameravalvonnan käytänteitä (kuinka pitkään tallenteita
säilytetään ja kenellä niihin on pääsy), sisäilman tilanteista kertovien antureiden
keräämän tiedon hyödyntämistä (seuranta ja raportointi), luokkien äänieristyksen
ongelmia.

8 § Vanhempainyhdistyksen ehdotus
Vanhemmille suunnattu avoimien ovien päivä. Vanhempainyhdistys järjestää Halloweenteemaisen avoimien ovien tapahtuman torstaina 28.10.2021 illalla. Ajatuksena on, että
lapset voivat esitellä rakennusta huoltajilleen. Luokkien on mahdollista järjestää
tilaisuudessa esityksiä, ruokatarjoilua tai muuta ohjelmaa luokkaretkikassan
kartuttamiseksi.
Päätösesitys:
Johtokunta merkitsee asian tiedokseen
Päätös: Esityksen mukaan.
9 § Muut asiat
-

sähköinen alusta kokousasioille

Sovittiin, että selvitetään johtokunnan kokousasiakirjojen jakamiseen ja käyttöön sopivaa
sähköistä alustaa (esim. Google Drive, Teams tai sähköpostin liitetiedostoina).
Seuraavan kokouksen aineisto toimitetaan sähköisen alustan kautta.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.22

_______________________________
puheenjohtaja

______________________________
esittelijä/sihteeri

