Reksin perjantai 27.3.2020
Satuleena Kojola
Heräsin tänään jo klo 6.00 -jostain syystä.
Tarkistin n. klo 6.45 ensimmäiseksi, oliko tullut mahdollisesti poissaoloviestejä tai-soittoja
koulunkäynninohjaajilta tai opettajilta. Tänään 25 opettajaa ja 7 koulunkäynninohjaajaa sekä
oppilashuollon väki olivat terveinä, mistä esimies aina ilahtuu monestakin syystä☺
Aamurutiinit, puuroa ja kahvia sekä aamutelevisiota ja Aamulehteä.
klo 8.00-9.00 TEAMS-opettajakokous. Kävimme mm. lähiopetukseen liittyviä käytännön asioita läpi,
keskustelimme myös muutamista etäopetuksen haasteista. Kerroin myös kiinteistöömme liittyvistä
muutoksista, jotka tulivat esille viime tiistain kiinteistökatselmuksessa, joka pidettiin TEAMSin kautta.
klo 9.00-10.00 TEAMS-koulunkäynninohjaajakokous, jossa oli mukana myös Hyvinvoiva koululainen
hankkeen ohjaaja. Ohjaajat auttavat oppilaita soittamalla ja auttamalla tehtävien tekemisessä. Jaoimme
oppilaat ohjaajille yhdessä laaja-alaisen opettajan kanssa.
klo 10.00-10.30 Neuvottelu koulupsykologin kanssa erään oppilaan perheen tukemiseksi.
klo 10.30-11.00 TEAMS-koillisen alueen reksikokous. Olipa kiva kuulla kollegoja! Vastaava rehtori kertoi
mm. tulevasta yhteisestä kaupungin laatimasta arvioinnin linjauksesta, yksikkökohtaisesta
työnohjausmahdollisuudesta ja mikä hienointa: Rekseille ja virka-apulaisrekseille tarjotaan
hyvinvointipaketteja. Vastaava rehtori pyysi pitämään huolta reksien omasta jaksamisesta! KIITOS! Kyllä
meitäkin huomioidaan.
11.00- 11.30 Soitto kielten opettajalle etäopetusohjeiden laatimiseksi siltä varalta, jos opettaja itse
sairastuu.
11.30-12.00 Helmi-viesteihin vastaamista, ja kevyt lounas.
12.30-13.45 Talousklinikalla skypen kautta. Mahtava Katja Gråsten jaksaa kärsivällisesti vuodesta toiseen
opastaa meitä oppilaitosrekisterin ja spb:n saloihin. Itselleni asiat ovat melko tuttuja, mutta edelleen Katjaa
mielellään kuuntelee ja tarkentaa omaa muistamistaan.
14.00-14.30 Puhelu koulusihteerin kanssa, ja tarkennuksia tulevan lukuvuoden ekaluokkalaisten määrään.
14.30-14.50 Puhelu opettajan kanssa oppilashuollollisesta asiasta. Lupasin soittaa vielä perjantaina
oppilaan kotiin.
15.00 Soitto huoltajalle, koska maanantaina 23.3. koulussamme aloittaa kaksi uutta oppilasta. Toinen tulee
lähiopetukseen ja toinen jää entisen koulun etäopetukseen.
15.30 Soitto koulunkäynninohjaajalle, koska hän oli ollut mukana kesäkerhokokouksessa. Kävimme asiat
läpi, ja keskustelimme vielä tulevan viikon työvuorojärjestelyistä.
Tämä perjantai oli tavallista kiireisempi, koska kokouksia ja koulutuksia oli kasautunut samalle päivälle.
Kaiken kaikkiaan olen ylpeä henkilökunnastani, jotka ovat täydellä sydämellä hoitaneet omia tehtäviään
sekä etänä että lähellä. Tunnelma yhteyksissä oli hyvä. Sain vielä eräältä opettajalta viestin, jossa kerrottiin
miten TEAMSIssä järjestetään afterworkit☺ Työyhteisön virtuaalitapaamiset ovat myös supertärkeitä. Mitä
me vielä keksimmekään!
Vastaava rehtorin käskystä jätän työasiat viikonlopun viettoon, ja palaan niihin su-iltana…silloin pitää
tarkistaa ainakin mahdolliset poissaoloilmoitukset.
Nyt ulos lenkille, sen jälkeen saunaan ja hyvää ruokaa!

