Savonlinnan normaalikoulun vanhempainyhdistys ry
Johtokunta

PÖYTÄKIRJA 2015

Aika: 12.3.2015
Paikka: Normaalikoulun opettajainhuone
Läsnä: Juhani Kerman (pj), Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho, Marianne Minkkinen, Tanja Yin
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Englannin kotikieli -kerho
Sirpa ilmoitti, että englannin kotikieli –kerho saadaan järjestettyä jo tänä keväänä
13.4. alkaen. Opettajana toimii Nicola Harris

4§

Stipendit ja vanhempainyhdistyksen rahojen käyttö
Sirpa kertoi, millaisia stipendejä koulussa on millä perusteilla niitä jaetaan.
Keskustelimme siitä, että vanhempainyhdistys alkaisi jakaa stipendejä, sekä siitä,
millä perusteilla niitä myönnettäisiin. Esitettiin ajatus, että jakoperusteena voisi olla
jokin muu kuin koulumenestys, esimerkiksi monikulttuurisuuteen liittyvä asia, tai se,
että oppilas on muuten toiminut esimerkillisesti, vaikkapa parantanut suorituksiaan
merkittävästi tai osallistunut aktiivisesti koulun toimintaan. Stipendin arvoksi
suunniteltiin 10–20 euroa, ja se annettaisiin tytölle ja pojalle.

5§

Viikon oppilas -järjestelmä
Tanja kertoi Australiassa lastensa edellisessä koulussa käytössä olleesta Student of
the week- järjestelmästä ja pohdimme voisiko vastaavan tapaista järjestää myös
meillä ja missä muodossa. Perusidea on siinä, että jokaiselta luokalta jokainen
oppilas on vuorollaan viikon oppilas, joka huomioidaan ja jonka tekemisistä
poimitaan positiivisia asioita esiin. Tarkoituksena on myönteisen palautteen kautta
luoda hyvää ilmapiiriä työyhteisöön. Tanja laatii asiasta tiedotteen opettajille, sillä
asian saamiseksi käyntiin opettajien on lähdettävä siihen vahvasti mukaan.
Tavoitteenamme on saada järjestelmä käyttöön ensi syksynä. Tanja kertoi myös,
kuinka hän on itse omassa opetustyössään hyödyntänyt vastaavaa käytäntöä.

6§

Kodin ja koulun päivä 25.9.2015 ja vuosikertomus
Kodin ja koulun päivä on 25.9.2015. Yhdistyksen olisi suunniteltava päivän sisältöä.
Vuosikertomus laaditaan maalis-huhtikuussa.

7§

Kevään tapahtumat
Pohdittiin millaisia tapahtumia voisimme järjestää. Keskustelussa tuli esiin
seuraavia ajatuksia: aamu/äitienpäiväkahvitus toukokuun alussa, vappujuhlat,
muotinäytös, kahvikonsertti äitienpäivänä, kirpputori (keväällä/syksyllä). Mietimme
miten saisimme vanhempia osallistumaan tapahtumiin ja miten heidät saataisiin
tutustumaan toisiinsa sekä aktivoitua mukaan toimintaan.

Savonlinnan normaalikoulun vanhempainyhdistys ry
Johtokunta

PÖYTÄKIRJA 2015

8§

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 9.4.2015 klo 17 Normaalikoulun
opettajainhuoneessa.

9§
.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Juhani Kerman
puheenjohtaja

Marianne Minkkinen
sihteeri

