VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 1.12.2014
Aika: Maanantai 1.12.2014 klo 17.30
Paikka: Lintuvaaran koulun ruokala, Lintumetsäntie 12, Espoo
Läsnä: Paula Toppila, Johanna Gummerus, Riikka Lauha ja Ilona Hannikainen
ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Edellisen kokouksen 3.11.2014 pöytäkirjan tarkastus
3. Yhteistyö koulun kanssa
Rehtorin kyselytunti keväällä
 Päätettiin kysyä rehtorilta sopiiko hänelle maaliskuun VY-kokouspäivä.


Pyydetään Paulalta alustusta Mitä lapsesi oppii? Joka sisältää esim.



Mitä muutoksia suunnitteilla opetussuunnitelmaan



Odotukset vanhemmilta, koulukuraattori, esim. keskustelujen kautta



Wilman käyttötavat, miten opettajat ohjeistetaan käyttämään (tuntityöskentely etc.),
miten opettajat hyödyntävät sitä



Kielivalinnat ja tarjoama alueella



Buffa



Facebook kysely siitä, mitä vanhemmat haluaisivat tietää



Remontin aikataulu ja tilanne, kolmisarjainen koulu a/b/c-luokat, miten näkyy
arjessa



Saadaanko mukaan toimintaan eskareiden ja ykkösten vanhemmat

Kevään/syksyn varainkeruu
Keväällä buffa, jos onnistuu jossain välissä, esim. äitienpäiväkonsertin yhteyteen, jos
sellainen järjestetään. Otetaan selvää rehtorilta tästä ja siitä onko syksyllä
urheilupäiväohjelmaa kuten tänä vuonna. Selvitetään myös onko keväällä
lauantaikoulupäivää ja millaista ohjelmaa silloin on.
Luentovieras esim. aiheesta lapsen kehitys/aivojen kehittyminen? Selvitetään
puhujaehdokkaita ja kyselllään vanhemmilta ideoita facebookissa. Mahdollinen

ajankohta huhtikuun puolenvälin jälkeen tai syksyllä esimerkiksi vuosikokouksen
yhteydessä, budjetti max. 500 euroa.
Hankinnat
VY ostaa koululle lisää jumppapalloja 4 kpl. Pia Hutri hoitaa pallot koululle.
Kerhotoiminta keväällä
Vanhempien vetämä harrastustoiminta koululla , sali vapaa ke 17-20. Lapsilla oltava oma
vakuutus. Ajankohta huhti-toukokuu säännöllisesti 1krt/vk. Teemana ”liikuntaa huvin
vuoksi”. Vetäjiksi yritetään saada kaksi aikuista per kerta. Mahdollisia vetäjiä, joilta
kysytään henkilökohtaisesti mm. Anniina Vihma, Pia Hutri, Marika Lehtimäki. Kysytään
alueen seuroilta eri lajien osalta olisivatko kiinnostuneita tutustuttamaan koulun
oppilaat eri lajeihin.
Kysellään FACEBOOK ja GOOGLE DOCS-kyselyllä Ilonan toimesta päivämäärillä ja
täytettäväksi nimi ja liikuntalaji. Tunti riittää, joko klo 18-19 (tai 17-18), Ilona lupautui
kontaktihenkilöksi, joka mm. avaa koulun ovet kun toiminta käynnistyy.
4.

Www-sivut

Lyhennetään kotisivun osoite mahdollisuuksien mukaan muotoon lintuvaaranvanhemmat.fi maksua
vastaan (15e) ja vanha domainsopimus irtisanotaan, samoin sähköpostiosoite, joka on liitetty domainiin.
Hankitaan uusi osoite esim. lintuvaaranvanhemmat(at)gmail.com . Palautetta sivuista on tullut
ainoastaan facebookin kautta. Päätettiin, ettei vielä makseta mainosten poistamisesta sivulta, koska niitä
ei ole sivulla näkynyt.
5.

Muut mahdolliset asiat:

Ilona kertoi että nuorisotilakyselyn kysymyslomakkeet ovat valmiit ja hän lähetti ne kokouksen
osallistujille kommentoitavaksi sähköpostilla. Kommenttien jälkeen kysymykset lähetetään Wilman
kautta oppilaille niin Lintuvaaran, Lintumetsän kuin Lintulaakson koulun oppilaille ja vanhemmille.
Päätettiin muistuttaa jäsenmaksusta facebookissa. Todettiin, ettei yhdistyksen sähköpostiin ollut tulllut
muita kuin varainhankintaan liittyviä viestejä.
6. Seuraava kokous 2.2.2015 klo 17.30, sillä välin yhteyttä pidetään tarvittaessa facebookin ja
sähköpostin kautta ylläoleviin asioihin liittyen.
7. Kokous päätettiin klo 19.00.

