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1. LUOKKALAISET



Puheenvuorot:

Janika Salo, rehtori

Minna-Maaria Vuollo, luokanopettaja

Luokittaisissa ryhmissä esittäytyvät:

Oppilashuolto, iltapäiväkerho ja

vanhempainyhdistys



KOULUMME TOIMINTA-AJATUS
Me Tehtaankadun ala-asteella haluamme, että 

jokainen oppilaamme kasvaa turvallisessa 
ympäristössä ihmiseksi, joilla on hyvät 

vuorovaikutustaidot ja joka on tietoinen omista 
vahvuuksistaan. 



OPS

Koulun oma opetussuunnitelma on 

koulun toiminnan ja opetuksen perusta. 

• Perustuu valtakunnallisiin ja kuntakohtaiseen 

opetussuunnitelman perusteisiin.



Koulun OPS sisältää 

*toiminta-ajatuksen ja arvot 

*oppiaineiden tavoitteet,sisällöt,työtavat 

*arvioinnin perusteet

*kaikki oppiaineet ja niiden tuntimäärien

jakautumisen

Opetussuunnitelma löytyy http://ops.edu.hel.fi

http://ops.edu.hel.fi/


Opetuksen järjestäminen

◦Opetuslautakunta päättää koulujen tuntimääristä. 

◦Koulun rehtori päättää koulun laskennallisen resurssin 

puitteissa tuntien ja resurssien jaosta eri vuosiluokille 

ja opetusryhmille siten, että oppilaiden erilaiset tarpeet 

otetaan huomioon ja koulun opetussuunnitelman 

mukainen opetus toteutuu.



PAINOPISTEALUEEMME:

Koulutyössä painotamme taide- ja 

kulttuuriopetusta sekä 

viestintäkasvatusta.



Kodin ja koulun välinen yhteistyö

◦Yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaan terveen kasvun ja 

oppimisen edellytyksiä ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

◦Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja 

oppivelvollisuudesta.

◦Koululla toimivilla aikuisilla on vastuu opetusjärjestelyiden 

tarkoituksenmukaisuudesta



Kuinka tuen lapseni koulunkäyntiä?

◦ Kiinnostusta koulutyötä kohtaan

◦ Yhdessäoloa lapsen kanssa

◦ Koulun jakaman tiedon lukemista

◦ Sopivasti mitoitettua apua läksyjen tekoon

◦ Henkisen kasvun tukemista

◦ Hyvien käytöstapojen esilletuomista

◦ Osallistumista tavoitekeskusteluun

siten, että lapsella säilyy keskustelun päärooli

◦ Aikuisten keskinäistä kunnioittamista

◦ Ongelmien ilmetessä:

◦ - yhteys luokanopettajaan tai ko.aineen opettajaan

◦ - yhteys rehtoriin

Opettajan työn kunnioitus ja tukeminen 

auttaa jokaista lasta saamaan parasta 

opetusta ja koulukasvatusta!



Viestit Kodin ja koulun välillä  

•Sähköinen Wilma-järjestelmä

•Opettajan viestit /tiedotteet

• Kotisivut – Blogi – FB-sivut

•Puhelin opettajainhuoneeseen

•Sähköinen Kotitiedote kuukausittain

•Vanhempainillat

•Vanhempainvartit



Tuntijako 1.luokilla
Äidinkieli 7, Matematiikka 3

Ympäristö- ja luonnontieto 2

Katsomusaine 1, Musiikki 1

Kuvataide 1,  Käsityö 2

Liikunta 2 

◦Yhteensä 19 tuntia viikossa



1. KOULUVIIKKO 
TO 11.8. KLO 9.30 – 12.30

PE KLO 9 – 12

LUKUJÄRJESTYS JAETAAN KOTEIHIN LUOKKARYHMIEN 
VARMISTUTTUA

LUOKAT TOIMIVAT NS. REPPULUOKKINA PARI ENSIMMÄISTÄ 
VIIKKOA 



JAKAANNUMME 
LUOKITTAISIIN 

RYHMIIN
Ryhmissä saatte tietoa koulun oppilashuoltotyöstä, iltapäiväkerhotoiminnasta sekä vanhempainyhdistyksen 

toiminnasta


