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YHR / Pedagogisen tuen terveisiä
Erityisopettajat Tom Ingo & Riitta
Relander
• Koulussamme toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa,
jotka antavat osa-aikaista erityisopetusta
yleisopetuksen oppilaille.
• Erityisopetusta annetaan erillisessä tilassa pienessä
ryhmässä ja välillä isossa luokassa.
• Pääpaino on tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden
erityisopetuksessa. Yleisen tuen oppilaitakin tuetaan
tarpeiden mukaan.
• Erityisopetusta annetaan pääasiassa matematiikassa,
suomen kielessä ja vieraissa kielissä. Lisäksi oppilaita
tuetaan erilaisten oppimisstrategioiden käyttämisessä.
• Kaikille 7. luokkalaisille tehdään luki-seulat vuosittain
kevätlukukauden aikana.
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Kouluterveydenhoitaja Sari Nissilä
• Työnkuvaan kuuluvat terveystarkastukset,
rokottaminen, avoin vastaanotto, oppilashuolto sekä
koulutapaturmien hoito.
• Tulevien 7lk:n oppilaiden terveystarkastukset
aloitetaan kesäkuun aikana. Tarkastukseen kutsutaan
myös vanhempi mukaan. Kutsu tarkastukseen
lähetetään postitse, jonka yhteydessä annetaan ohjeet
sähköisen ajan varaamiseen.
• Koululääkärin tarkastus toteutetaan 8lk:n laajan
terveystarkastuksen yhteydessä.

• Avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla aikaa
varaamatta. Äkillisissä sairaustapauksissa oppilaan
sairaanhoidosta vastaa terveysasema.
• Yhteyden terveydenhoitajaan saa parhaiten Wilmaviestillä tai puhelimitse, puh. 0404882823.
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Kuraattori Sari Rita

Koulupsykologi Tiia Kyhyräinen

• Työn keskeisinä tavoitteina ovat oppilaan hyvinvoinnin
edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen.

• Toimii oppilaan psyykkisen kehityksen
asiantuntijana osana muuta oppilashuoltoa.

• Kuraattorin tehtävään kuuluu koulun eri ammattiryhmien
kanssa tapahtuva konsultaatio liittyen yksittäisiin
oppilaisiin, luokka- ja kouluyhteisöön tai yhteistyöhön eri
tahojen kanssa.

• Työhön voi sisältyä tukikeskusteluja, luokkaja ryhmätasoisia työmuotoja,
oppimisvalmiuksien arviointia sekä tukitoimien
suunnittelua.

• Työhön voi sisältyä keskusteluja oppilaan kanssa,
luokka- ja ryhmätasoisia työmuotoja ja tukitoimien
suunnittelua.

• Koulupsykologiin voit olla yhteydessä, jos herää
huoli esim. oppimiseen, keskittymiseen tai
mielialaan liittyvissä asioissa. Koulupsykologille
ohjaudutaan usein myös esim. kuraattorin tai
terveydenhoitajan kautta.

• Kuraattoriin voi olla yhteydessä esim. jos herää huoli
koulumotivaatiosta, jaksamisesta, kaverisuhteista,
yksinäisyydestä, mielialasta.
• Kuraattoriin voi olla yhteydessä wilman kautta tai
puhelimitse, puh. 044 7809 124

• Suorat yhteydenotot wilman kautta tai puhelimitse,
puh. 040 489 2236.

• Mahdollista järjestää kesäkuun alun aikana yksilöllinen
kuraattoritapaaminen nuoren sekä tarvittaessa huoltajan
kanssa ja samalla tutustua koulun tiloihin, jos yläkoulu
siirtymisessä on jotain erityistä, joka jännittää tai
mietityttää nuorta.
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Oppilaanohjaajat Elisa Ahonen ja
Anne Haara

Nuorisotyöntekijä

• Elisalla neljä ja Annella kaksi tulevista 7. luokista.

Työssäni kohtaan nuoria sekä kouluaikana että vapaaaikana, jolloin käyn nuorisotiloilla muutamana
iltana kuukaudessa katsomassa mitä nuorille sinne
kuuluu.

• Oppilaanohjaustunnit, yksilö- ja pienryhmäohjaus
• Ohjauskeskustelut painottuvat 9-luokkalaisiin ja
heidän jatko-opintosuunnitelmiin.
• TET-jaksot, oppilaitosvierailut yms.
• Valinnaisaineet 8- ja 9-luokille.
• Näissä asioissa toivomme vanhemmilta suoraa
yhteydenottoa, mikäli herää jotain kysyttävää. Wilmaviestillä tavoittaa sekä puhelimitse (Elisa 044 7809
687, Anne 040 4892 197).
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Nuoret voivat tulla kanssani
keskustelemaan heitä mietityttävistä asioista
esim. kaverisuhteisiin, vapaa-aikaan, harrastuksiin,
murrosikään, seksuaalisuuteen, mielialoihin, koulumotiva
atioon ja jaksamiseen liittyvissä asioissa.
Te vanhemmatkin voitte olla hyvin matalalla kynnyksellä
yhteydessä minuun, jos jokin asia on mielen päällä.
Tehdään yhteistyötä ja tehdään
yläkouluajasta nuorellenne mukava matka.
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Mikä muuttuu?
•

Luokat ja opettajat vaihtuvat moneen kertaan päivän
aikana

•

Uusi luokka, uusia kavereita

•

Osassa aineita myös toisen luokan oppilaita

•

Uusia aineita esim. terveystieto, kotitalous,
oppilaanohjaus, yhteiskuntaoppi

•

Ruokailut vuoroittain

•

Siirtymiset itsenäisesti mm. liikuntatunneilla

•

Enemmän vastuuta – oikeat kirjat ja
opiskeluvälineet mukana.

•

Vastuu siitä, että kaikkien on mukava tulla kouluun
ja opiskella!
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Toiveita huoltajille

• Huolehdithan oppilaan riittävästä unesta ja ruokailuista (aamupala, koululounas jne.)
• Pelisäännöt; ruutuaika, kotiintulo- ja nukkumaanmenoajat.

• Kannustathan opiskeluun ja autat tarvittaessa läksyissä / kokeisiin valmistautumisessa.
• Jos on pulmia, otathan yhteyttä suoraan asianosaiseen opettajaan.

• Selvitäthän poissaolot viivyttelemättä.*
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Ryhmäytyminen ja KiVa Koulu

• Tutustumispäivä Hakalahdessa ti 31.5.

• Kiusaamiseen puututaan KiVa-mallin mukaisesti.
Tapaukset kirjataan, sovitaan ja seurataan.

• Syksyllä, ensimmäisellä kouluviikolla monialaiset
päivät (7lk teemana Vesistö)

• KiVa-kyselyt teetetään vuosittain.

• Ensimmäisinä kouluviikkoina luokkakohtaista
ryhmäytymistä. YHR järjestää ja vierailee myös
oppitunneilla.

• Luokanvalvoja pitää KiVa-tunnin kerran joka
jakson aikana. KiVa-materiaalia hyödynnetään
myös opotunneilla.

• Tukioppilastoiminta
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Wilma, keskeinen yhteydenpidon väline

• Omat tunnukset oppilaille ja huoltajille.
Huoltaja voi tunnuksillaan
• Seurata oppilaan opintosuorituksia.
• Tarkastella poissaolotietoja ja selvittää poissaoloja.

• Vastata palautekyselyihin.
• Käyttää viestitoimintoja esim. luokanvalvojan tai
aineenopettajan kanssa.

• Lomahakemus tehdään Wilmassa, ohjeet
löytyvät tiedotteista. Huom. Tee hakemus
selaimen kautta, ei sovelluksessa.
• Avaa Wilmassa kohta Hakemukset ja päätökset
• Avaa oikeasta reunasta Tee uusi hakemus
• Valitse joko lyhyt hakemus 1-3 päivää (menee
luokanvalvojalle) tai pitkä hakemus 4 päivää – 1
kuukausi (menee rehtorille).

• Huom. Tietojen päivittäminen on aina auki.

• Täytä ja tallenna hakemus, hakemus ohjautuu
oikealle henkilölle.

• Jaksotiedotteet (rehtori)

• Lv tai rehtori hyväksyy hakemuksen, tieto
päätöksestä tulee Wilmaan.
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Opiskelun ohessa

Oppilaskunta ja -valtuusto

After School yms.

• Oppilaskunnasta valitaan vuosittain
valtuusto (hallitus, toimihenkilöt ja edustajat
kultakin luokka-asteelta). Valtuuston jäsenet
toimivat äänitorvina oppilaiden ja hallituksen
sekä henkilökunnan välillä.

• Lukuvuodella 2021-2022 koululla on ollut After
School (bändikerho, nuoppa, läksyklubi) ja
KOHASU -toimintaa.
• Toiminta on maksutonta ja aikuisten ohjaamaa.
• After Schoolin jatkosta ilmoitetaan syksyllä.
• Keväisin mahdollisuus suorittaa hygieniapassi.
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Vanhempainraati

• Toiminnan tavoitteita:
• Toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyön edistäjänä ja toimia yhteistyössä koulun kanssa.
• Tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimisen- ja kasvuympäristö sekä
edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.

• Tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatustyötä koskevissa kysymyksissä.
• Lukuvuoden 2022-2023 kokoontumisajankohdat laitetaan koulun kotisivuille.

• Uudet jäsenet tervetulleita! Voit ilmoittaa halustasi liittyä mukaan harri.kangasniemi@kokkola.fi /
0447809685
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Teemme yhdessä, opimme yhdessä,
vaikuttaen yhteisiin asioihin.
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