Savonlinnan normaalikoulun vanhempainyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 – 2018
Erityiset painopisteet:
-Siirtymävaihe:
vastakkainasettelun välttäminen ja jouhevuuden lisääminen
erityisesti yläluokkalaisten siirtymä
-Vanhempain yhdistyksen toiminnan kehittäminen yhteistyössä Talvisalon
vanhempainyhdistyksen kanssa:
rooli ja organisaatio
1. Koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan perehtyminen
Yhdistys ylläpitää kasvatuksellista keskustelua ajankohtaisista aiheista. Aiheet voivat olla niin
vanhempien, lasten kuin asiantuntijoiden ja tiedotusvälineidenkin esille tuomia.
Yhdistys ottaa aktiivisen keskustelijan roolin Savonlinnan kaupungin kanssa oppilaiden tulevaisuudesta.
Erityisenä huomion kohteena ovat:
-

lasten tulevaisuus Normaalikoulun toiminnan siirtyessä Joensuuhun lv. 2018 ja
koulunkäyntirauhan turvaaminen siihen saakka
digioppiympäristön jatkuminen

Yhdistys jatkaa yhteistyötä oppilaskunnan kanssa ja kutsuu hallituksen kokouksiin oppilaskunnan
edustajan. Yhdistys ottaa kantaa, vaikuttaa ja seuraa oppilaiden hyvinvointiin liittyviä asioita
kouluviihtyvyyden ja opiskelumotivaation ylläpitämiseksi.
- Koulu 360 ja oppimisympäristöt
- KaMu-toiminta
2. Yhteydenpito koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön
Yhdistyksellä on 2 edustajaa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan normaalikoulun johtokunnassa 2017
alkavalla kaudella, Heikki Härkönen ja Alina Kallio, varajäsenet Sini Yläsaari ja Marianne Minkkinen.
Rehtori Mikko Ripatti pitää yhdistystä säännöllisesti ajan tasalla. Yhdistys voi pyytää opettajia tai muita
tahoja kuultavaksi.
3. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen
Yhdistys ottaa vastaan aloitteita vanhemmilta, oppilaskunnan hallitukselta ja muilta tahoilta kodin ja
koulun yhteistyötä koskevissa asioissa, ja toimii myös itse aloitteen tekijänä.
Yhdistys järjestää ainakin yhden keskusteluillan kauden aikana. Yhdistys toimii tarvittaessa yhteistyössä
Normaalikoulun kanssa koulun vanhempainiltojen tai muiden tapahtumien järjestämisessä.
4. Esityksiä ja aloitteita tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
Yhdistys on tehnyt aloitteita ja kannanottoja mm. liikennejärjestelyistä, tila- ja remonttiasioista,

kouluruokailusta, koulun pihan liikuntamahdollisuuksista ja lapsivaikutusten arvioinnista sekä
vetoomuksia koulun säilymisen puolesta.
Pidämme yllä aktiivista keskusteluyhteyttä Norssin oppilaiden tulevaisuuden järjestämiseksi Savonlinnan
kaupungin koulutoimen kanssa. Yhdistys tekee yhteistyötä tarvittaessa eri asiantuntijatahojen ja muiden
vanhempainyhdistysten kanssa.
5. Huoltajien kannanottojen käsittely ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu
Kannanotot käsitellään ja pyritään selvittämään tai ohjaamaan eteenpäin.
6. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
Kutsutaan Talvisalon rehtori Tuomo Nurmela kokoukseen.
Osallistutaan Talvisalon koulun rehtorin tiedotustilaisuuteen kevään 2018 aikana.
Ystävänpäivätapahtuma/talvikirpputori järjestetään helmikuussa.
Huhtikuussa tavataan vanhempia rehtorin aamupuurolla.
7. Oppilaiden toiminnan tukeminen
Luokkaretkien avustaminen maksamalla luokille kevätkahvien tai muun tilaisuuden
kahvitarjoilusta.Stipendien jakaminen koulun päättäjäisissä.
Oppilaiden huomioiminen koulun toiminnan päättyessä.
8. Viestintä ja tiedotustoiminta
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan vanhemmille koulun kotisivuilla ja Wilmassa sekä koulun Facebooksivuilla. Wilman käyttöä tiedottamisessa tehostetaan. Tarvittaessa lähetetään erillisiä paperitiedotteita.
Vanhempainyhdistyksellä on oma sähköpostiosoite slnnorssivanhempainyhdistys@gmail.com, joka toimii
erityisesti vanhempien viestintäkanavana yhdistyksen suuntaan.
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan yhteistyötahoille (esim. Vanhempainliitto, kaupungin koulutoimi,
tiedotusvälineet).
Suunnitelmaa täydennetään tulevien ehdotusten pohjalta.

