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Soukan koulun johtokunta 1/2022. Liite 1

JOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Johtokunnan nimi:
Johtokunnan kokoontumiskerrat:
Käsiteltyjen asioiden lukumäärä

Soukan koulun johtokunta
2+1
kpl
9
(johtokunta 2017-2021)
5
(johtokunta 2021-2023)

Tärkeimmät johtokunnan tekemät päätökset:
JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2021 (9.3.2021)
4 § Soukan koulun Johtokunnan vuosikertomus 2020
- Johtokunta hyväksyi vuoden 2020 toimintakertomuksen.
5 § Soukan koulun johtokunnan, opettajakunnan ja oppilaskunnan lausunnot Suomenkielisen opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan 7.10.2020 tekemään muutosesitykseen ruotsinkielen kielikylpyopetuksen
valintaperusteista
- Johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan, opettajakunnan ja oppilaskunnan lausunnot.
A. ALKUPERÄINEN ESITYS VALINTAKRITEEREISTÄ:
….”Hakijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän (0-60 pistettä) mukaisessa järjestyksessä. Jos
hakijoiden pistemäärä on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.”…
B. MUUTOSESITYS 7.10.2020 RUOTSINKIELEN KIELIKYLPYOPETUKSEN VALINTAPERUSTEET:
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautankunta: 7.10.2020
… ”Hakijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän (0-60 pistettä) mukaisessa järjestyksessä. Jos
hakijoiden pistemäärä on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee suomen kielen valmiuksia
kartoittavan kokeen pistemäärä. Jos suomen kielen valmiuksia kartoittavan kokeen pistemäärä on myös
sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.”…
Selite: 7.10. muutosesityksessä B tasapisteissä hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee
1) ensin suomenkielisen kokeen pistemäärä, ja
2) sitten arpa, jos suomenkielisen kokeen pistemäärä on sama.
6 § Koulun talous vuonna 2020
- Johtokunta merkitsi tiedoksi Soukan koulun taloustilanteen 2020.
7 § Soukan koulun opetussuunnitelmavihkonen (pdf), jossa yleiset osuudet yhdistettynä Espoon
opetussuunnitelman virallisiin osuuksiin (LIITE 3, Soukan opetussuunnitelman aikaisemmin hyväksytyt
liitteet oheismateriaalina, julkaistaan myös verkossa )
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Esitys:
Johtokunta hyväksyi Soukan koulun opetussuunnitelmavihkosen sillä lisäyksellä, että version Espoon
osuudet eivät ole tässä versiossa virallisia, koska Espoon suomenkielinen opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta ei ole Soukan koulun toteuttamaa versiota hyväksynyt. Soukan koulun
opetussuunnitelmavihkosen laatimisessa on käytetty lautakunnan 2020 hyväksymää
opetussuunnitelmaversioita sellaisenaan, joten ristiriitaa ei pitäisi olla.
8§ Soukan koulun luokkien 6 C, D, ja E -leirikoulu Anjalassa 14.-16.4.2021
- Päätös esityksen mukaisesti:
Tulevan leirikoulun järjestämiseen liittyy runsaasti epävarmuuksia vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi.
Johtokunta haluaa seurata tilanteen kehittymistä ja hyväksyä mahdollisimman turvallisen leirikoulun,
mikäli sen järjestäminen on tulevan kevään aikana mahdollista.
Johtokunta edellyttää leirikoulun järjestäjältä tarkempia tietoja mm. majoitus- ja ruokailujärjestelyistä.
Johtokunta tekee asiasta päätöksen myöhemmin sähköpostihyväksyntänä.
JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2021 (8.6.2021)
4 § Lukuvuoden lopun kuulumisia Soukan koulusta
- Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi.
5 § Soukan koulun lukuvuoden arviointi 2020-2021:
- Johtokunta merkitsee lukuvuoden 2020-2021 arvioinnin tiedoksi.
6 § Muut asiat
6.1. Johtokunnan huoltajajäsenten palautetta Soukan koulun johtokunnan 2017-2021 toiminnasta
Johtokunta merkitsee palautekeskustelun pääkohdat tiedoksi.
6.2. Syksyn 2021 kielikylpyluokka 6B:n leirikoulu
Päätös esityksen mukaan:
Hyväksytään leirikouluohjelma sillä lisäyksellä, että luokkatoimikunnan tulee laatia Espoon opetustoimen
mukainen sopimus leirikoulun palveluntuottajien kanssa, ja toimittaa se koululle myös rehtorin
allekirjoitettavaksi. Bussikuljetuksiin tulee käyttää Espoon kaupungin sopimustoimittajia. Leirikoulun
maksuliikenne suoritetaan koulun kautta Espoon opetustoimen ja koulun antamien laskutus- ja
maksuohjeiden mukaisesti.

JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2021 (13.10.2021) - 1/ UUSI JOHTOKUNTA 2021-2023
3 § Katsaus lukuvuoden 2021-2022 alun toimintaan Soukan koulussa
- Johtokunta merkitsee rehtorin katsauksen lukuvuoden 2021-2022 alun toiminnasta tiedoksi.
4 § Varsinaiset asiat:
Soukan koulun lukuvuosisuunnitelma 2021-2022
Johtokunta hyväksyi Soukan koulun lukuvuosisuunnitelman 2021-2022.
Lukuvuoden aikatauluihin liittyen Soukan koulu anoo lauantaityöpäivän 21.5.2022, jolloin järjestetään
koulun 50-vuotisjuhla. Korvaava vapaapäivä on perjantai 27.5.2022.
5 § Soukan koulun ohjaussuunnitelma 2021-2022
- Johtokunta hyväksyi Soukan koulun ohjaussuunnitelman 2021-2022.
6 § Soukan koulun koulukohtainen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvä
varautumissuunnitelma 2021-2022
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- Johtokunta hyväksyi Soukan koulun poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvän
varautumissuunnitelman 2021-2022.
7 § Soukan koulun opiskeluhuoltosuunnitelma
Johtokunta hyväksyi Soukan koulun opiskeluhuoltosuunnitelman liitteineen.

__________________________
Veera Lampi
johtokunnan puheenjohtaja
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johtokunnan sihteeri

