AURORAN KOTI JA KOULU RY: N KOKOUS

ESITYSLISTA
27.10.2020

Paikka: Meet kokous
Aika:27.10.2020
Läsnäolijat: Henna Hertell, Tiina Niemi-Aro, Henna Vasse, Anna Tammisto, Kirsi Jaakkola, Ulla Oksanen,
Tiina Jäväjä, Ruxandra Mandras, Johanna Voutilainen, Vilma Moilanen, Anna Tammisto, Niina Viitanen ja
Mirva Koskinen
1. Kokouksen avaus klo 18:28
2. Valitaan sihteeriksi Tiina Jäväjä
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi
4. Kokouksen järjestäytyminen (äänten laskijat): Kirsi Jaakkola
5. Esityslistan hyväksyminen: Hyväksytään esityslista
6. Hallituksen jäsen Anna-Liisa Lee on pyytänyt eroa hallituksesta: Myönnämme eron ja emme
välttämättä tarvitse uutta jäsentä tilalle.
7. Rahastoasioiden päivitetty tieto ja rahastoasioiden hoitaminen jatkossa:
Kirsi kertoo nykyisestä kirjanpitäjästä, joka suomalainen, mutta yritys toimii Virossa. Selvitellään
asiaa vielä ja palataan asiaan myöhemmissä kokouksissa.
Tilinpäätös ajankohtainen seuraavan kerran ensi elokuussa, siihen asti aikaa.
Saldo:5912,17e
+kuvaverkko on maksanut järjestypalkkiot 1464€
+yksi vapaaehtoinen jäsenmaksu 30€
-516,26€ välivaraston tavarat
-13,95€ maskit
-Hannan kiitoskukat 32€
-Nordean järjestelypalkkio
8. Kartoitetaan puuttuvat hallituksen työroolit:
tapahtumavastaava: ?
IT-vastaava: ?
Koko Espoon yhteyshenkilö: Anna Tammisto ja Vilma Moilanen.
9. Päätetään joulukuusien myynnistä ja siihen liittyvistä vastuutehtävistä
Ryhdytäänkö: kyllä
Kuusten jako la 19.12.2020
Jakamaan: Ulla Oksanen, Ruxandra Mandras, Tiina Jäväjä
Kuka organisoi: Henna Hertell
10. Koulun terveiset, Ninalta
Kiitokset välituntilainaamon tarvikkeista. Oppilasparlamentti kuvaa välineitä ja laitetaan
sosiaaliseen mediaan, Positiven (positiivinen pedagogiikka) koulutukset opettajille alkaa huomenna,
tammikuun alussa toinen. Kevätlukukauden alussa otetaan käyttöön sähköinen työkalu, joka olisi
käytössä koko kevään ja syksyn.

Uman terveiset: Tulee mielellään pitämään vanhemmille etänä omasta kirjastaan esitelmää. Viime
vuoden alussa Educa-messuille valmistui Uman tekemänä taitojen itsearviointimateriaali.
Materiaali sisältää 3 oppikirjaa 1-2, 3-4 ja 5-6 luokkalaisille omansa. Kaikissa kirjoissa samat teemat
ja samat otsikot keskittyvät laaja-alaisiin taitoihin. Ensimmäinen teema: taitoa toimia yhdessä
toisten kanssa, toinen teema itsensäjohtaminen. Tarkoitus tehdä kirjan lisäksi tehtäviä arjessa ja
käytännössä. Kuuden vuoden ajan käydään läpi taitoja oppia. Tähän pakettiin tarkoitus yhdistää
positiivisen pedagogiikan ja vahvuus käsitteet, koska nämä kulkevat käsi kädessä. Tarkoitus on,
että opittuja taitoja syvennetään joka vuosi, eikä tule uutta opeteltavaa joka vuosi.
18.11. on Uman eläkejuhlat, siestalla tarkoitus järjestää jotain, että oppilaat voivat olla mukana
myös. Tähän voi Koti ja koulu -yhdistys osallistua myös.
11. Muut asiat
Jatkuva muistio pilvipalveluun: helpottaisi asiakirjojen välittämistä. Selvitellään mikä alusta toimisi
parhaiten. Ruxandra lupasi selvitellä ainakin dropboxin.
- pöytäkirjat, tilinpäätökset ym.
- K & K yhdistyksen omat FB-tunnukset, joilla voi viestiä FB:ssä tapahtumista.
Digitaalinen väline kielten opettamiseen: Kannatetaan ja lähdetään tukemaan.
Helppo työkalu, jolla voi tehdä oppilaille erilaista kielten opetus materiaalia.
Olisi käytössä kaikille oppilaille 1-6 luokille. Materiaalia voi tehdä ohi oppikirjojen.
Seppälän koulukuvaus haluaa olla yhteydessä johonkin jäsenistä ja kertoa heidän
koulukuvauspaketistaan. Yhteyshenkilö: Tiina Niemi-Aro.
Kiusaamistilanteet koululla, ei ole tavallisuudesta poikkeavaa ollut nyt.
Ovikello tai joku muu iltapäiväkerhon ovelle.
Kielenkäyttö: Ensisijaisesti kotien tehtävä kasvattaa hyvään kielenkäyttöön.
12. Seuraavasta kokouksesta päättäminen: etänä 23.11.2020 klo:18:00
13. Kokouksen päättäminen 19.52

