AURORAN KOTI JA KOULU RY

Pöytäkirja 21.8.2011

KOKOUS
Aika

Tiistai 16.08.2011 klo 18.30

Paikka

Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa

Läsnä

Eija Kaarto 5A (pj)
Päivi Tiainen 5B,
Ulla Hämäläinen opettajien edustaja
Katja Maidell 1A, 4B, 6B
Tanja Lehtonen TriMix, 6A
Marja Forsell Trimix, 5C
Maija Lahti 5A
Pauliina Sahi 2A
Katja Kvintus 2B
Annaleena Kuhanen TriMix, 6B
Anu Poukka 1B, TriMix
Soile Hänninen 5C
Sari Tammikari 2A ( sihteeri )

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja
toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3. Kokouksen työjärjestys
Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä
– Martti Hellström pitää lyhyen avauksen ja kertoo kokoukseen
Osallistuville koulun kuulumisia ja tulevaisuuteen liittyviä asioita.
– Päätetään vuosikokouksen ajankohta
– Keskustellaan Sosiaalisen median käyttöön liittyvästä
koulutuksesta

4.

Koulun rehtori, Martti Hellström, alusti kokousta kertomalla seuraavista
asioista. Koulun sisäilmatutkimus on käynnissä mutta lopullisia tuloksia
ei ole vielä saatu. Toistaiseksi ei ole havaittu haitallisia määriä
mikrobeita koulun sisäilmassa mutta osa näytteistä on vielä ottamatta.
Koulun saneeraus on mahdollisesti edessä 2013 mutta siihen vaikuttaa
suuresti kaupungin rahatilanne. Sitä ei ole vielä päätetty, miten opetus
järjestetään mahdollisen saneerauksen yhteydessä. Myöskään se,
peruskorjataanko vai rakennetaan kokonaan uutta, ei ole selvää.

Martti vastasi myös muutamiin kysymyksiin , jotka koskivat mm.
Kerhotoimintaa ja ja opettajatilannetta. Kerhotoimintaa joudutaan
supistamaan ellei lisärahoitusta saada. Kerhojen määrä pysyy
luultavasti samana mutta niiden kestoa rajoitetaan, jotta saadaan
useampia kerhoja pidettyä vähemmällä rahalla. Martti kyseli, onko Koti
ja Koulu valmis rahoittamaan kerhotoimintaa.
Opettajatilanne on hyvä. Muutama uusi opettaja on tullut
poislähteneiden tilalle.
Joulunäytelmää ei ole vielä päätetty. Lumikki tai Kaunotar ja Hirviö
ovat olleet suunnitelmissa.
5.

Keskustelimme lisäksi rehtorin kanssa koulukuvaukseen liittyvistä
asioista sekä välinevuokraamon tilanteesta. Päätettiin hankkia 1
pallo/luokka sekä hyppynaruja syksyn aikana.

6.

Vuosikokous päätettiin pitää 12.9.2011 klo 18.30.

7.

Keskusteltiin mahdollisesta planetaario-vuokrauksesta nyt tai
seuraavana toimintavuonna. Ajatus on ollut että se tilattaisiin siten, että
kullakin oppilaalla on mahdollisuus kerran ala-asteen aikana se kokea.

8.

Keskusteltiin myös leirikouluista ja Viron leirikoulutilanne on epäselvä.

9.

Aurora –seminaari on 30.8 ja sinne toivotaan runsasta
osallistujamäärää. Aiheena on mm. Salassapitovelvollisuuksiin liittyvät
asiat sekä se, kuinka vanhemmat ja koulu voisivat tehdä
mahdollisimman hedelmällistä yhteistyötä sekä Auroran uudesta
opetussuunnitelmasta. Kahvituksen rahoittaa Koti ja Koulu ry.

10.

Oppilasparlamentille päätettiin jo keväällä lahjoittaa rahaa. Sen
käytöstä päättää nyt syksyn oppilasparlamentti.

11.

Muita kokouksessa esiin tulleita asioita olivat Koti ja Koulu ry:n
tämänhetkinen kassatilanne ( noin 6500 eur )
Lisäksi todettiin, että kesäkerho onnistui hyvin. Elokuvalisenssiä
mietittiin mutta päätöstä ei vielä tehty, kuka sen maksaa tänä vuonna.

12.

Keskustelimme myös siitä, kuinka monta kerhoa Koti ja Koulu ry
kustantaisi tänä lukukautena. Päätettiin, että annetaan
syyslukukaudelle 2 x 800 e Koti ja Koulu ry:n varoista kerhotoimintaa
varten ja koulu saa päättää, miten se käytetään.

13.

Seuraava kokous on vuosikokous 12.9.2011 klo 18.30

14.

Eija Kaarto päätti kokouksen 20.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja
Eija Kaarto

kokouksen sihteeri
Sari Tammikari

