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 ALEKSIS KIVEN PERUSKOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2018

Kokousaika: Tiistai 20.3.2019 kello 17.00.

Kokouspaikka: Aleksis Kiven peruskoulu, opettajanhuone 2. kerros

Jäsenet: Hallaste Saila puheenjohtaja

Sopanen Mimma varapuheenjohtaja
Karjalainen Timo jäsen
Tiiliharju Kirsi jäsen
Sopanen Sami jäsen
Aarnio Reeta jäsen (opettaja)
Weckström Katri jäsen (opettaja)
Petrell Sari jäsen ( henkilökunta)
Tiina Hieta esittelijä, sihteeri

Puhe- ja läsnäolo-oikeus oppilaiden edustajilla:
Hallaste Seela
Kiviluoto Julia

Poissa

Asiat

1§ Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Katri Weckström ja
Reeta Aarnio

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestyksenä.

6§ Tuntijakomuutos Aleksis Kiven peruskoulussa

Tuntijakomuutos

Nykyisessä opetussuunnitelmassa oppilaanohjaus (2 vvt) on jaettu sekä 7., 8.
ja 9. vuosiluokalle siten, että oppilaanohjausta opetetaan puolivuoden
jaksoissa yksi tunti viikossa 7. ja 8. vuosiluokalla (½ + ½ vvt) sekä 9.
vuosiluokalla yksi tunti viikossa koko lukuvuoden ajan (1 vvt). Matematiikkaa
opetetaan 7. vuosiluokalla 3½ vvt, 8. vuosiluokalla 3½ vvt ja 9. vuosiluokalla 4
vvt.
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Aleksis Kiven peruskoulu esittää tuntijakoon muutosta oppilaanohjauksen ja
matematiikan osalta 7. ja 8. vuosiluokalla siten, että 7. vuosiluokan ½ vvt:n
mittainen oppilaanohjaus siirretään 8. vuosiluokalle, ja vastaavasti ½ vvt
matematiikan opetusta siirretään 8. vuosiluokalta 7. vuosiluokalle. Oppilaiden
viikottainen työaika ei tällöin muutu.

Oppilaanohjauksessa (½ vvt), terveystiedossa (1 vvt) ja kotitaloussa (3 vvt) 7.
vuosiluokalla on samoja asiasisältöjä. Nykyisessä opetussuunnitelmassa 8.
vuosiluokan oppilaat saavat oppilaanohjausta vasta keväällä yhden tunnin
viikossa. 8. vuosiluokan oppilaat tarvitsevat kuitenkin säännöllistä
oppilaanohjausta läpi vuoden.

Oppilaanohjaaja on vuosityöajassa eikä hänellä ole määrättyjä muita
opetustunteja kuin oppilaanohjaus. Muutoksen jälkeen sekä 8. että 9.
vuosiluokan oppilaat saavat oppilaanohjausta yhden tunnin viikossa koko
lukuvuoden vuoden (1 vvt).  7. vuosiluokan kohdalla oppilaanohjaaja tekee
yhteystyötä esimerkiksi terveystiedon opettajien kanssa pitämällä yhteisiä
tunteja 7.-luokkalaisille sekä oppilaanohjaaja tutustuu 7.-luokkalaisiin myös eri
oppiaineiden tunneilla.

Päätös:
Aleksis Kiven peruskoulun johtokunta puoltaa tuntijakomuutosta ehdotuksen
mukaan.

7§ Muutokset Aleksis Kiven peruskoulun maantiedon opetussuunnitelmaan
syyslukukaudelta 2019 alkaen:

Koulun nykyisen opetussuunnitelman oppisisällöistä halutaan siirtää
seuraavat sisällöt vuosiluokalta toiselle, jotta opetuksesta muodostuisi
loogisemmat kokonaisuudet eri vuosiluokille. 7.luokalla käsitellään sisällöt ja
taidot, jotka toimivat pohjana muulle maantieteelliselle ymmärrykselle. Lisäksi
jaetaan sisällöt vastaamaan koulumme tuntijakoa, jossa 8. luokalla maantietoa
opiskellaan 1,5 vvt ja 7. ja 9. luokilla 1 vvt.

Siirtyvät sisällöt:

Planetaarisuus siirtyy 8. luokalta 7. luokalle.

7.luokalla käsitellään ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet maailmanlaajuisesti eikä vain
Suomen osalta.

Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Opiskellaan jääkautta muun muassa mallintamalla sitä lumen, jään ja eri maalajien avulla.
Tutustutaan kivilajien syntyyn ja aineiden geologiseen kiertoon. Kokonaisuus siirtyy 7.
luokalta  8. luokalle.
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Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Harjoitellaan kulttuurimaantieteellisen paikkatutkimuksen tekemistä, tehdään ja tulkitaan
väestöpyramideja.  Kokonaisuus siirtyy 7.luokalta 9. luokalle.

Suomen paikannimistö siirtyy 7. luokalta  8. luokalle
Maailman paikannimistö siirtyy 9. luokalta 7. luokalle

Päätös: Aleksis Kiven peruskoulun johtokunta puoltaa maatiedon
oppisisältöjen muutosta ehdotuksen mukaan.

9§ Seuraava kokous

Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohta on 6.6 klo 17.00.

10§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45

_________________________ __________________________
Puheenjohtaja, Saila Hallaste Sihteeri, Tiina Hieta
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua
vastaavaksi.

________________________ ____________________________
Katri Weckström Reeta Aarnio
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