Ojanperän koulu
Vanhempainopas
2020–2021

“Yhdessä olemme enemmän”
Ojanperän koulu on vuonna 2018 perustettu peruskoulu
Limingassa. Ojanperän koulu sijaitsee valtatie 8:n eteläpuolella 30
km päässä Oulusta etelään. Koulussamme työskentelee noin 300
oppilasta vuosiluokilla 1–4. Koulussamme on tällä hetkellä kaksi
kaksikielistä luokkaa, joissa osa opetuksesta tapahtuu englannin
kielellä. Lisäksi koulussamme toimii yksi joustavan alkuopetuksen
0–2 luokka. Koulumme on mukana kansainvälisessä
JDO-hankkeessa sekä tekee yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa.

Yhteisöllisyys ja tiimityö ovat koulumme kulmakiviä. Olemme järjestäneet yhdessä koulun vanhempaintoimikunnan
kanssa lukuisia tapahtumia, esimerkiksi kurpitsajuhlat, joulumyyjäiset ja koulun vihkiäisjuhlan. Tiimiopettajuus
mahdollistaa luokka-asteen oppilaiden joustavat ryhmittelyt. Luokka-astetiimeillä on myös säännölliset
päivänavausvuorot, jotka tarjoavat mahdollisuuden oppilaille esittää osaamistaan.
Parhain terveisin,

Ekaluokalle-opas

Raija Johnson
rehtori

Koulun esittelyvideo – Ojanperän Aappo
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Koulun yhteystiedot
Ojanperän koulu
Ketunmaantie 80
91900 Liminka

Rehtori
Raija Johnson
040 358 1586

Aamu- ja iltapäivätoiminta
040 193 3534

Vararehtori
Suvi Seppälä
050 318 2020

Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@liminka.fi

Koulusihteeri
Maiju Konttinen
040 191 6132
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Oppilaaksiottoalue
Limingan rehtoritiimi valmistelee oppilaiden
sijoittumisen Ojanperän ja Liminganlahden
kouluihin. Liminganlahden ja Ojanperän
rehtoreiden on mahdollista yhteistyössä päättää
vuosiluokkien 1-4 oppilaiden sijoittumisesta
Liminganlahden kouluun ja Ojanperän kouluun
ja ottaa huomioon opetusryhmien
muodostamisessa ensisijaisesti pedagogiset,
mutta myös taloudelliset näkökulmat.
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Opettajien yhteystiedot
Luokka

Opettaja

Puhelinnumero

Luokka

Opettaja

Puhelinnumero

0-2

Laura Haipus

050 318 2016

3C

Elina Lotvonen
Hanna Juusola

050 410 0545
040 358 4320

1A

Matti Pasula

050 412 9842

4A

Juuso Kojo

040 482 4808

1B

Sari Ilvesluoto

050 318 2065

4B

Ermela Bufi

050 318 2048

1C

Paula Mattila

050 318 2027

4C

Suvi Seppälä

050 318 2020

2A

Minna Heikkilä

050 318 2033

Erit.op.

Jarno Paldanius
(pienryhmä)

050 448 5475

2B

Tiina
Kovalainen

040 480 6476

Erit.op.

Eeva Hiltunen
(1-2 luokat)

040 183 8912

2C

Leah Hökkä

040 482 4016

Erit.op.

Laura Ala-Anttila
(3-4 luokat)

040 193 4943

3A

Joni Kummala

050 318 2032

Erit.op.

Eija Kinnunen
(VETO-ryhmä)

040 579 5085

3B

Heidi Hyyppä

040 482 9734

Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@edu.liminka.fi
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Koulunkäynninohjaajien yhteystiedot
Luokka

Koulunkäynninohjaaja

Puhelinnumero

Kaksikielinen opetus

Päivi Kangasluoma

040 546 9103

0-2 luokka

Anu Lehtola

040 190 8538

1.luokka

Iuliia Karkhu

040 171 8271

2. luokka

Pauliina Tolonen

050 570 2617

2. luokka

Heidi Korhonen

050 386 4525

2. luokka

Natalia Kaartinen

040 547 8763

3. ja 4. luokat

Päivi Taskila

050 465 2158

4.luokka

Marjo Lund

040 191 7489

Pienryhmä

Mervi Tiermas

050 318 2034

VETO-ryhmä

Taina Mäntykivi

040 191 2719

AP-/IP-kerho

kerhopuhelin

040 193 3534

Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@edu.liminka.fi
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Koulujen työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi 12.8.2020–19.12.2020
Kevätlukukausi 7.1.2021–5.6.2021
Loma-ajat:
Syysloma

19.10.–24.10.2020

Joululoma

20.12.2020–6.1.2021

Talviloma

8.3.–14.3.2021

Pääsiäinen

2.4.–5.4.2021
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Oppitunnit

1–4 lk
8.45–9.30

1. oppitunti

9.30–10.15

2. oppitunti

10.15–10.45

Pitkä välitunti

10.45–11.45

3. oppitunti + ruokailu

11.45–12.00

Lyhyt välitunti

12.00–12.45

4. oppitunti

12.45–13.00

Lyhyt välitunti

13.00–13.45

5. oppitunti

13.45–14.00

Lyhyt välitunti

14.00–14.45

6. oppitunti
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Ruokailu ja välipala
Ruokailu
Ruokailu tapahtuu 3. oppitunnin aikana, jonka jälkeen on välitunti. Jokainen luokka ruokailee omalla
ruokailuvuorollaan. Luokkien ruokailuvuorot ovat klo 10.45–11.45 välillä. Ruokalista löytyy ruokasalista
ja ruoka- ja puhtauspalveluiden nettisivuilta. Ruokalistojen muutokset ovat mahdollisia.
Linkki ruokalistaan
Erityisruokavaliot
Oppilaan mahdolliset allergiat sekä erityisruokavaliot ilmoitetaan omalle luokanopettajalle lukuvuoden
alussa sekä tarpeen mukaan. Uusista ruokavalioista toimitetaan lääkärintodistus, muuten riittää ilmoitus
noudatettavasta erikoisruokavaliosta.
Välipala - HUOM! KORONA-AIKANA VÄLIPALAA EI TARJOTA
Koulun kustantamaan välipalaan ovat oikeutettu:
● 3-4 lk kuljetusoppilaat, joilla koulu kestää klo 14.45 asti ja joiden koulukyyti lähtee vasta klo
14.55.
● 1-4 lk oppilaat, jotka terveydellisistä syistä tarvitsevat välipalan.
Muut oppilaat voivat halutessaan ottaa pitkänä koulupäivänä omaa terveellistä välipalaa, jotka syödään
oman opettajan ohjeistuksen mukaan.
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Koulukuljetusohjeet
Koulukuljetus
Maksuton koulukuljetus järjestetään 1–2 lk oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km sekä 3–9 lk oppilaille, joiden
koulumatka on yli 5 km. Lisäksi koulukuljetus järjestetään, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea, vaarallinen tai
rasittava ottaen huomioon ikä ja muut olosuhteet. Koulukuljetusta ei tarvitse anoa erikseen, jos matkaperuste täyttyy.
Koulukyyti ja odotusaika ovat osa lapsen koulupäivää. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkoilla.
Ohjaajat vastaanottavat ja saattelevat oppilaat pysäkille (koulun parkkipaikan reunus). Kuljettaja vastaa järjestyksen
säilymisestä autossa.
Kuljetusoppilas huolehtii, että
- hänellä on kuljetuskortti mukana (jaetaan koulusta lukuvuoden alussa).
- hän on ajoissa sovitulla odotuspaikalla.
- nousee autoon reippaasti, toiset huomioiden.
- käyttää turvavyötä.
- noudattaa hyviä tapoja autossa ja toimii kuljettajan antamien ohjeiden mukaan.
Kuljetusvalvonta
Oppilas odottaa koulussa ohjatussa kuljetusvalvonnassa, jos koulupäivä päättyy aikaisemmin kuin koulukuljetus lähtee.
Muutoksista ilmoittaminen
Huoltaja ilmoittaa koululle, jos lapsi ei mene koulukyydillä kotiin. Tällöin hän ei myöskään mene kuljetusvalvontaan.
Ilmoitus tehdään lapsen omalle opettajalle Wilman kautta tai puhelimeen. Ilmoitus on hyvä tehdä ajoissa (ennen
koulupäivää), mutta tarvittaessa sen voi tehdä vielä koulupäivän aamuna.
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Koulukuljetusreitit ja -aikataulut
Nämä reitit ajetaan linja-autoilla, reitit ovat kaikille matkustajille avointa liikennettä.
Busseissa kulkee esi-, perus- ja keskiasteenoppilaita sekä muita matkustajia.
Kunnat maksavat omien oppilaidensa matkoja, itse maksaville oppilaille matka maksaa 1euro/matka ja aikuisille 3 euroa/matka.
Maksutapana käteinen raha.
Aikataulu on voimassa Limingan kunnan koulupäivinä ja saattaa muuttua koulujen tarpeiden mukaisesti myös kesken lukukauden.
Joinain poikkeuspäivinä saattaa olla poikkeusaikataulu.
Kaikki reittien väliajat ovat noin aikoja +/- 5 minuutin tarkkuudella.

Reitti 1: Ketunmaa
aikataulu

Reitti 4: Temmes
aikataulu

Reitti 2: Vehkamaa–Lännentie
aikataulu

Reitti 5: Tupos
aikataulu

Reitti 3: Alatemmes
aikataulu

Reitti 6: Hirvineva
aikataulu

http://www.liminka.fi/sivu/fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/perusopetus/ojanperan_koulu/koulukuljetus/reitit/
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Tuntijako
Oppilaan tuntimäärä viikossa:
-

1.lk ja 2.lk
3.lk
4.lk
5.lk ja 6.lk
7.lk
8.lk
9.lk

20h
22h
24h
25h
29,5h
29h
30h

Limingan perusopetuksen tuntijako oppiaineittain: linkki
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Opetussuunnitelma
Kunnallinen opetussuunnitelma
Uusin valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma on valmistunut 2014.
Sen pohjalta Limingan kunta on laatinut paikallisen kuntakohtaisen
opetussuunnitelman, joka tuli voimaan vuosiluokkien 1–6 osalta
kokonaisuudessaan 1.8.2016.

Kunnallinen opetussuunnitelma
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Kaksikielinen opetus
Lukuvuonna 2020–2021 Ojanperän koulussa opiskelevat kaksikieliset luokat 1C ja 2C.
Kaksikielisten luokkien ryhmät siirtyvät luokka-asteelta toiselle. Tarkoitus on, että luokat tulevat
jatkamaan Ojanperän koululla myös 5–6 luokilla, jonka jälkeen on mahdollisuus jatkaa
kielirikasteisessa yläkoulun ryhmässä Liminganlahden koulussa.
Kaksikieliseen opetukseen otetaan joka vuosi uusi aloittava ryhmä. Ryhmään haetaan
soveltuvuuskartoituksen kautta ja ryhmä muodostetaan soveltuvuuden perusteella.
Englannin kieltä käytetään opetuskielenä aluksi taito- ja taideaineiden opetuksessa ja soveltuvin
osin myös muissa oppiaineissa. Opetusmateriaalit ovat sisällöltään samat kuin suomenkielisessä
opetuksessa, mutta materiaalia tilataan myös ulkomailta ja käytetään käännösmateriaaleja.
Arvioinnin menetelmät ja arviointikriteerit ovat samat kuin suomenkielisessä opetuksessa.
Kohdekielen taitotavoitteiden saavuttamisesta annetaan todistukseen erillinen liite.
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Joustava esi- ja alkuopetus
Ojanperän joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamalli tukee yksilöllisten oppimispolkujen
toteuttamista. Joustavan esi- ja alkuopetuksen ryhmässä on tarvittaessa mahdollisuus edetä myös
vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen (VSOP) mukaisesti. 0–2 luokassa oppilaat toimivat yhdessä
päivittäin.
Ryhmän aikuiset
- lastentarhanopettaja
- luokanopettaja
- koulunkäynninohjaaja
- lisäksi laaja-alaisen erityisopettajan tuki
Oppilaat lukuvuonna 2020–2021
- 12 esikoululaista
- 9
1.-luokkalaista
- 14 2.-luokkalaista
Toiminnasta vastaa rehtori, joka päättää resurssien kohdentamisesta ja ryhmän muodostamisesta
sekä aikuisten että lasten osalta.
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JDO-hanke amerikkalaisten koulujen kanssa
Ojanperän koulun kaksi luokkaa on mukana JDO-hankkeessa. Hankkeen viimeinen vuosi
käynnistyy elokuussa 2020. JDO-säätiö on voittoa tavoittelematon koulutussäätiö Littletonissa,
Coloradossa, USA:ssa. Säätiö tarjoaa kouluille teknologista välineistöä sekä opettajien
ammatillista koulutusta Yhdysvalloissa sekä valituissa, kansainvälisissä yhteistyömaissa.
Lukuvuonna 2020–2021 Ojanperän koulun kaksi luokkaa saa käyttöönsä tietotekniikkalaitteita (1:1
teknologiaa), joita luokat ja yksittäiset oppilaat voivat käyttää viestintään ja kansainväliseen
yhteistyöhön sekä muuhunkin koulutyöhön.
Oppilaat tekevät yhteistyötä kummiluokan oppilaiden kanssa G Suite for Education -tiliensä alla
olevien opetusohjelmien (esim. Docs, Slides ja Classroom) avulla. Projektin aikana tehdyt
tuotokset, valokuvat ja videot voidaan julkaista JDO-verkkosivustolla. Materiaalia voidaan myös
mahdollisesti käyttää lehdistö-, media- ja sosiaalisen median julkaisuissa.
https://www.jdofoundation.org/
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Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Ojanperän koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
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Oppimisen ja työskentelyn arviointi
Oppilaan oppimista ja työskentelyä oppiaineessa arvioidaan
monipuolisesti. Arvioinnin tulee ohjata ja kannustaa opiskelua sekä
kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja. Lisäksi arvioinnin
tehtävänä on määrittää, miten oppilas on saavuttanut asetetut
tavoitteet. Opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein
tietoa oppilaalle ja huoltajille.
Jokaisen lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat edelleen
lukuvuositodistuksen, jossa on oppiaineittain annettu arvio siitä,
miten oppilas on saavuttanut lukuvuoden tavoitteet.
Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia.
Työskentelytaidoilla tarkoitetaan taitoa työskennellä itsenäisesti ja
yhdessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa
toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa
Limingan kunnassa on uudistettu arviointia Opetushallituksen
uusimpien ohjeistusten mukaiseksi. Tästä eteenpäin
lukuvuositodistukset annetaan numeroarvosanoilla ensimmäisen
kerran 4. vuosiluokan päätteeksi. Käyttäytymisen arviointia on
myös uudistettu.
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Käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa
opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin
tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen.
Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun
toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen
arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se
vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen
arvioon.
Oppilaan käyttäytymiseen liittyviä erityistarpeita tulee
tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai
henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan
suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon
käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa.
Limingan kunnassa on uudistettu myös käyttäytymisen
arviointia Opetushallituksen uusimpien ohjeistusten
mukaiseksi. Tästä eteenpäin käyttäytymisen tavoitteet ja
kriteerit niiden saavuttamiseksi ovat:
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Oppilashuolto
Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Se kuuluu kaikille kouluyhteisössä
työskenteleville. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Oppilashuollolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja
tuetaan oppilaan oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä.
Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan
oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita
koulunkäyntiin liittyviä ongelmia ja puuttumaan niihin.
Oppilashuoltotoimintaa ovat
esimerkiksi tukitoimien
suunnittelu oppilaan oppimisen
ja koulunkäynnin edistämiseksi,
koulukuraattoripalvelut sekä
kouluterveydenhuolto.
Huolen portaat →

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Moni lapsi tarvitsee oppimiseensa tukea. Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko
perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.
Yleinen tuki
Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia
ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä
erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Yleistä tukea voi antaa luokanopettaja yksin tai yhdessä erityisopettajan tai
koulunkäynnin ohjaajan kanssa. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea.
Tehostettu tuki
Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista.
Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa
palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä
oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman
mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys ja sitä toteutetaan yhteistyössä
luokanopettajan, erityisopettajan ja kodin kesken.
Erityinen tuki
Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea
koskeva hallintopäätös. Tällöin pppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
(HOJKS). Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta. Eri tukimuodot
muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat
Takaisin sisällysluetteloon
tärkeitä.

Koulukuraattori ja koulupsykologi
Koulukuraattori
- Ulla Elsilä 040 482 0153 / ulla.elsila@liminka.fi (löytyy myös Wilmasta)
Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleisiin koulunkäyntiin liittyvissä
kysymyksissä. Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulukuraattoriin tai yhteydenottopyynnön voi esittää
opettajan tai terveydenhoitajan kautta. Oppilas itse voi varata ajan käymällä kuraattorin luona tai sopia ajan muuten.
Koulupsykologi
- Katja Rautio 040 486 5272 / katja.rautio@liminka.fi (löytyy Wilmasta)
- puhelintunti maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 12-13
Koulupsykologi edistää yksittäisen oppilaan ja myös koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä
opiskeluilmapiiriä. Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa koulujen oppilashuoltoryhmiin ja on opettajien sekä
vanhempien konsultoitavissa.
Yksittäisten oppilaiden asioissa koulupsykologi tarjoaa lyhytkestoista ohjausta ja neuvontaa lasten ja nuorten
kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi koulupsykologi voi selvittää ja
arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia. Oppilaat ja
huoltajat voivat olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin.
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Terveydenhoitajat ja koululääkäri
Kouluilla lääkäri ja terveydenhoitaja tekevät koululla pääasiassa määräaikaistarkastuksia. Kaikki sairaanhoito
tapahtuu terveyskeskuksessa normaalin ajanvarauksen kautta.
Terveydenhoitajilla on puhelin- ja päivystystunti päivittäin klo 12–13, jolloin oppilas voi tulla vastaanotolle, jos
ilmaantuu selvitettävä huolenaihe. Ajanvaraus on suositeltavaa ruuhkien välttämiseksi. Jos oppilas tarvitsee päivän
aikana lääkitystä (muu kuin tarvittaessa otettava särkylääke), on koulun hyvä tietää asiasta. Vastuu lääkityksestä on
aina huoltajalla.
Terveydenhoitajien vastaanotto on Ojanperän koululla 2. kerroksessa. Terveydenhoitajat ovat paikalla ma-ti
vuoroviikoin.

Terveydenhoitaja Kirsi Suorsa
- luokat 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 4A ja VETO-ryhmä
- 044 497 3676 / kirsi.suorsa@liminka.fi (löytyy myös Wilmasta)
Terveydenhoitaja Marika Säynäjäkangas
- luokat 0-2, 1C, 2C, 3B, 3C, 4B ja 4C
- 044 497 3644 / marika.saynajakangas@liminka.fi (löytyy myös Wilmasta)
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Tapaturmat ja vakuutus
Koulupäivän aikana tapahtuvat tapaturmat ja muut koulun päivystyspotilaat hoidetaan terveyskeskuksessa.
Huoltaja kutsutaan koululle kiireellisesti ja hän vie itse lapsensa terveyskeskukseen. Hätätapauksissa, sekä
jos huoltajaan ei saada yhteyttä, lapsi viedään terveyskeskukseen saatettuna.
Limingan kunnan oppilaat on vakuutettu koulupäivän aikana tapahtuvien tapaturmien osalta.
Vakuutusyhtiönä toimii 1.1.2018 alkaen Protector Forsikring ASA, Suomen sivuliike. Vakuutus on voimassa
opetuksen aikana, välitunneilla, osallistuttaessa koulun opetussuunnitelman mukaiseen muuhun toimintaan
sekä välittömästi näihin liittyvillä matkoilla.
Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina arkipäivisin Limingan terveyskeskuksen kautta ja muina aikoina
yhteispäivystyksessä.
Oppilaan koulutapaturmista koulu tekee ilmoituksen vakuutusyhtiölle. Vahinkoon liittyvät maksukuitit tms.
on välittömästi toimitettava koulun kansliaan.
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Saattoliikenne ja pyöräparkki
Oppilaiden saattoliikenne tulee
tapahtua sille varatulla paikalla, ei
päiväkodin edessä.
Saattoalueella ja paikoitusalueella
pyydetään noudattamaan erityistä
varovaisuutta.
Pyörät pyydetään laittamaan niille
varattuihin telineisiin.
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Järjestyssäännöt ja Nettietiketti
Ojanperän koulun järjestyssäännöt

Ojanperän koulun Nettietiketti
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Kiusaamiseen puuttuminen
KiVa Koulu -ohjelma
Koulumme kuuluu valtakunnalliseen KiVa Koulu -ohjelmaan. Koulumme KiVa-opettajat suunnittelevat
kiusaamista ehkäisevää toimintaa sekä puuttuvat kiusaamiseen. Koulumme viikoittaisten
kaverituntien tavoitteena on edistää oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ennaltaehkäistä
kiusaamista.
Tietoa ohjelmasta ja koulumme käytänteistä:
Tietoa KiVa Koulu -ohjelmasta

Kiusaamisen selvittely käytännössä

KiVa Koulun säännöt
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Poissaolot ja oppilaan muuttoilmoitus
Oppivelvollisen on osallistuttava opetukseen saavuttaakseen perusopetuksen oppimäärän (POL 26 §).
Sairastuminen:
Huoltajan tulee ilmoittaa koululle oppilaan sairaudesta tai muusta äkillisestä syystä johtuvasta poissaolosta klo
10 mennessä joko puhelimitse tai Wilmaan. Jos kotoa ei tule ilmoitusta, luokanopettaja on yhteydessä kotiin
mahdollisimman pian.
Poissaolon anominen:
Tilapäisen poissaololuvan voi myöntää perustellusta syystä 1–3 päiväksi luokanopettaja, yli kolmen päivän
poissaololuvan myöntää rehtori. Poissaoloanomus tehdään Wilmassa (kohta Hakemukset ja päätökset).
Muista lopuksi tallentaa tiedot. Päätös poissaolosta tulee näkyviin Wilmaan kohtaan “Päätökset”.
Kaikkien poissaolojen syyt on selvitettävä. Koulun tulee seurata oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista
poissaoloista huoltajille. Huoltajan tehtävä on huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.
Poissaolon portaat - Toimintaohje runsaisiin poissaoloihin
Muutto:
Mikäli oppilas muuttaa toiseen kouluun tai toisen kunnan alueelle kesken kouluvuoden, huoltajan tulee
tiedottaa asiasta lomakkeella luokanopettajaa, koulusihteeriä ja rehtoria: Oppilaan muuttoilmoitus.
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Kasvatuskeskustelu ja puuttumisen portaat
Kasvatuskeskustelu
Kasvatuskeskustelu ei ole kurinpitotoimi, vaan ensisijainen puuttumisen keino, kun oppilas häiritsee
opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai
koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Kasvatuskeskustelu
merkitään Wilmaan.
Puuttumisen portaat
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Aamu- ja iltapäivätoiminta
Ilmoittautuminen tapahtuu keväällä vastaamalla koulun kyselyyn. Vapaata AP/IP-paikkaa voi tiedustella kesken
lukuvuoden koulusihteeriltä. Paikkoja on rajoitetusti. Huoltajat sitoutuvat toimintaan koko lukuvuodeksi. Koulut
tiedottavat huoltajille mahdollisista toiminnan muutoksista. Hinnasto:
- Aamupäivätoiminta 60 e / kk
- Iltapäivätoiminta 100 e / kk
Välipala kuuluu iltapäivätoimintamaksuun, aamupalaa ei tarjota. Aamupalan voi halutessaan lapsi tuoda mukanaan.
Aikataulu ja paikka
Koulumme aamupäivätoiminta alkaa klo 7.00 ja iltapäivätoiminta päättyy klo 17.00.
AP-tila sijaitsee koulumme eskaritiloissa (A-ovi).
IP-tila sijaitsee koulumme alakerrassa, johon pääsee välituntialueelta C-ovesta sekä sisältä ruokalan puolelta.
Poissaolot
Vanhempien tulee viipymättä ilmoittaa lapsen poissaoloista ja kotiinlähtöaikojen muutoksista suoraan
iltapäivätoiminnan ohjaajille numeroon 040 193 3534.
Irtisanoutuminen
Perustellusta syystä AP/IP-paikan voi huoltaja irtisanoa vapaamuotoisella kirjallisella irtisanomisilmoituksella rehtorille
tai koulusihteerille. Siitä tulee käydä ilmi lapsen nimi ja irtisanoutumispäivämäärä. Ilmoituksessa on oltava ainakin
toisen huoltajan allekirjoitus. Ilmoitus on tehtävä vähintään kahta viikkoa ennen toimintaan osallistumisen loppumista.
Toimintamaksu peritään irtisanomiskuukauden loppuun asti.
Tarkempaa tietoa Limingan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä: linkki
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Koulun kerhot
Koulussamme toimii iltapäivisin useita ilmaisia kerhoja. Osa kerhoista on koulun henkilökunnan
vetämiä, osaa kerhoista vetää ulkopuolinen toimija.
Lukuvuonna 2019–2020 kerhotarjottimissa oli tarjolla mm. palloilua, miekkailua, judoa, jalkapalloa,
ilmaisutaitoa, kuvataidetta, matematiikkaa, kiinaa, japania, ruotsia, espanjaa, leivontaa, tiedettä ja
sirkusta.
Lukuvuodessa on neljä kerhojaksoa. Yksi kerhojakso kestää 7 viikkoa. Tavoitteena on, että
mahdollisimman moni oppilas pääsisi osallistumaan kerhoihin. Kerhotarjotin esitellään Wilmassa,
jossa tapahtuu myös ilmoittautuminen aina ennen uuden kerhojakson alkua. Seuratkaa ilmoittelua!
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Koulukirjasto
Koulumme yläkerrassa toimii koulukirjasto, josta oppilaat voivat lainata lukemista luokkaansa. Koulukirjaston kirjoja ei
viedä kotiin.
Kirjastokortti
Oppilas voi säilyttää omaa kirjastokorttiaan esim. repussa, jolloin se on aina mukana koulussa. Jos lapsellanne ei ole
vielä omaa korttia, voitte käydä kunnan pääkirjastossa hankkimassa kortin. Kortin hankkiminen on ilmaista, mutta
huoltajan tulee olla mukana korttia hakiessa.
Koulukirjaston lainat näkyvät normaaliin tapaan lapsen lainatiedoissa. Jos teillä on sähköiset tunnukset, pystytte kotona
uusimaan lainoja. Myös oppilas voi itse uusia lainoja koululla lainausautomaatilla. Kirjasto-opettaja on tarvittaessa
apuna lainaamisessa ja uusimisessa.
Koulukirjaston kirjat eivät ole varattavissa. Jos olette valinneet eräpäivämuistutuksen, tulee myös koulukirjaston kirjoista
eräpäivämuistutus. Eräpäivämuistutusta pystyy muokkaamaan sähköisillä tunnuksilla (Omat tiedot -kohta).
Lasten lainoista ei tule myöhästymismaksuja. Jos kirja jää palauttamatta pidemmäksi aikaa, siitä tulee palautuskehotus
ja lapselle tulee 1 e huomautusmaksu. Tämän maksun voi kunnankirjastolla pyytää poistamaan. Tärkeää on kuitenkin
palauttaa lainatut kirjat. Tarvittaessa kyselemme koululla unohtuneiden kirjojen perään.Koulukirjaston kirjat palautetaan
aina koulukirjastoon.
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Oppilaskunta
Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat
keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden
harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa
demokraattista toimintakulttuuria.
Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa
ja vaikuttaa kouluyhteisönsä kehittämiseen.
Oppilaskunnan ydintoimintaa on vaikuttaminen, mutta tämän lisäksi oppilaskunta voi järjestää
esimerkiksi erilaisia teema- ja toimintapäiviä ja juhlia.
Oppilaskunnan hallitus
Koulussamme oppilaskunnan hallitukseen valitaan vuosittain joka luokasta edustaja. Hallitus
kokoontuu aktiivisesti oppilaskunnan ohjaavan opettajan avustuksella.
Oppilaskunnan hallitusta johtaa oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, joka valitaan koulun
vanhimmista edustajista.
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Kummitoiminta
Kummitoiminnalla edistetään uusien koululaisten turvallista ja pehmeää koulun alkua.
Kummina toimiminen on usein vanhemmalle oppilaalle tärkeä kunniatehtävä, joka
vahvistaa oppilaiden osallisuuden tunnetta.
Kummitoiminta voi olla yhteistä mukavaa tekemistä, pelailua, retkiä ja ulkoilua, mutta
myös opettamista, avustamista ja isompana esimerkin näyttämistä. Kummitoiminta
synnyttää myös ystävyyttä ja usein kummiparit saattavatkin välitunnilla leikkiä yhdessä.
Lukuvuosi 2020–2021
Tänä vuonna kummitoiminnassa ovat mukana:
-

eskarit - kolmoset

-

ykköset - neloset
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Wilman käyttö
Koulussamme on käytössä Wilma.
Wilman avulla huoltajat voivat ilmoittaa poissaoloja, lähettää viestejä koulun
henkilökunnalle, lukea opettajien viestejä sekä seurata koulun lähettämiä
tiedotteita. Lisäksi Wilmassa voi tehdä poissaoloanomuksen.
https://wilma.liminka.fi/
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Vanhempainillat ja keskustelut
Koulussamme järjestetään lukuvuoden alussa vanhempainilta uusien
1.-luokkalaisten vanhemmille sekä koko koulun vanhemmille.
Lisäksi jokaisen perheen kanssa käydään keskustelu, jossa arvioidaan
lapsen kasvua ja oppimista. Lapsi on itse mukana ja keskustelun keskiössä.
Keskustelujen aikataulu:
- 1. luokat
loka-joulukuu
- 2. luokat
tammi-helmikuu
- 3. luokat
joulu-tammikuu
- 4. luokat
joulu-tammikuu
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Vanhempaintoimikunta
Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien
vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön. Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa,
mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Se toimii keskustelufoorumina ja ideoijana
koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on
koulun viihtyvyyden lisäämisessä. Se voi osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja varojen
keräämiseen.
Vanhempaintoimikunnan toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki koulun vanhemmat. Lukuvuoden
alussa ilmoitetaan Wilmassa toimikunnan 1. kokouksesta.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!
Lisätietoa:
Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Hanna Luukinen / 045 679 1104
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