
Tervetuloa kouluun 2019 – 2020

Munkkiniemen ala-asteen koulu



Maailman paras peruskoulu

• https://www.youtube.com/watch?v=nT3_bbkxOm0

https://www.youtube.com/watch?v=nT3_bbkxOm0


Tervetuloa Munkkiniemen ala-asteen kouluun

• Klo 9.00 – 9.30 Yhteinen osuus

• Klo 9.30 – 10.30 Oppilaat tutustuvat ykkösluokan työskentelyyn

• Klo 9.30 – 10.30 Infotilaisuus vanhemmille



Tervetuloa Munkkiniemen ala-asteen kouluun

Yhteinen osuus

• Opettajat ja henkilökunta esittäytyy

• Koulun esittely

• Mikä muuttuu?

• Tulevat luokat ja koulun aloitus

Vanhempien osuus

• Koulupäivän rakenne

• Kouluvuoden rakenne

• Aamupäivätoiminta

• Iltapäivätoiminta

• OPS

• Tiedotus ja viestintä 

• Turvallisuus

• Materiaalit ja laitteet 

• Oppilaan tuki ja oppilashuolto



Munkkiniemen ala-asteen koulu (Heikki)

• Rakennettu 1939 

• peruskorjaus valmistui 2015

• Koulun vetovoimaisuus

• Oppilaita n. 400

• Tulevia ykkösiä 78 (Lehtisaari 15, pääkoulu 63)

• Pääkoululla toimii luokat 1 ABC ja Lehtisaaressa 1Y ja 1-2E





Mikä muuttuu?

• Aikataulut

• Isompi ryhmä ja vähemmän aikuisia

• Tuntimäärä ja sisällöt

• Koululaisen taidot

• Ryhmäopetus ja yksilöllinen huomioiminen
• Aikaa kasvaa ja kehittyä



Tulevat luokat ja koulun aloitus

• Luokkia pääkoululla 3 ja Lehtisaaressa 2

• Koulu alkaa elokuussa to 8.8. klo 9.00 koulun pihalta
• Vanhemmat ovat tervetulleita saattamaan

• Luokkajako tehdään syksyllä n. kahden ensimmäisen viikon jälkeen
• Luokkajaoissa huomioidaan aiemmat tiedot ja koulun alkuviikkojen havainnot

• 8.8. - 16.8. koulupäivät ovat yhtenäiset kaikilla ykkösillä klo 9-12

• Resurssia kohdennetaan selkeästi koulupolun alkuvaiheeseen
• Erityisopetus, samanaikaisopetus, ryhmätunnit, oppilashuolto



Kummitoiminta

• Mitä, miten ja miksi



Oppilaat luokkiin



Koulupäivä

• Tunti 1 8.00 – 8.45
• Tunti 2 9.00 – 9.45
• Tunti 3 9.45 – 10.30
lounas
• Tunti 4 11.15 – 12.00
• Tunti 5 12.15 – 13.00
• Tunti 6 13.15 – 14.00

• Aamupäivätoiminta & iltapäivätoiminta
• lukujärjestyksistä
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Iltapäivätoiminnasta

• Alueella toimivat iltapäiväkerhot: 
• Ip-mix

• Lp munkki

• Lehtisaari srk

• Hakuaika on päättynyt.

• Myöhässä tulevia hakemuksia voimme ottaa vastaan, mutta Kasko 
käsittelee ne vasta elokuussa koulujen alettua.

• Päätökset toimintaan hyväksymisestä postitetaan perheille 28.6. mennessä.

• Mahdolliset kielteiset päätökset lähetetään kesäkuun 1. viikolla.



Lukuvuosi 2019-2020

Kaupungin suomenkieliset peruskoulut ja lukiot

Koulu alkaa torstaina klo 9.00

Syyslukukausi 8.8.2019 (to) - 20.12.2019 (pe)

Syysloma 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe)

Joululoma 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma)

Kevätlukukausi 7.1.2020 (ti) - 30.5.2020 (la)

Talviloma 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe)



Tiedotus ja viestintä

• Koulun kotisivut

• Wilma (oman opettajan ohjeen mukaisesti)
• Koulukohtaiset tiedotteet ja viestit

• Luokkakohtaiset tiedotteet ja viestit

• Virka-aika tiedottamisessa



KODIN JA KOULUN VÄLINEN VUOROVAIKUTUSSUOSITUS

Kodeille

• Kuuntele lasta ja ole kiinnostunut hänen päivästään.

• Kysy, miten päivä on mennyt. Muista silti, että lapsi kertoo tapahtumista 
omasta näkökulmastaan.

• Muista, että lapsesi ryhmässä on monta lasta.

• Opeta lasta kunnioittamaan koulun yhteisiä sääntöjä.

• Puhu koulusta lapselle positiivisesti. Esitä mahdollinen kritiikki suoraan 
aikuiselle, älä lapsen kautta.

• Ole lapsesi kanssa aidosti läsnä.

• Osallistu vanhempainiltoihin ja varaa aikaa koulun 
arviointikeskusteluihin.

Palaute

• Anna palaute suoraan kyseessä olevalle henkilölle.

• Ole yhteydessä kouluun myös hyvissä asioissa.

• Koulun rehtori on vastuussa koulun toiminnasta. Kaikenlainen palaute on 
tuotava myös rehtorin tietoon.







Muutos:

Sisältökeskeisyys –
muistin 
kehittäminen

Laaja-alaiset 
kokonaisuudet ja 
taidot

Osaamisen ja 
hyvän 
tunnistaminen



Tämän hetken asioita

Oppilaan aktiivinen rooli

Oppimisympäristöt

Ilmiöoppiminen

Digitalisaatio



ops.edu.hel.fi/munkkiniemen-ala-asteen-koulu/



Varhennettu kieltenopetus

• Englanti tai ranska

• 2 h/vk

• Opettajina Mari Hynynen & Minni Heikkinen

• Miten?

• Miksi?



Laitteet ja materiaalit

• Oppikirjat
• Muut tarvikkeet

• Digitalisaatio

• Omat välineet (mobiililaitteet ym.)

• Opetus on maksutonta



Turvallinen koulu

Fyysinen oppimisympäristö

monimuotoiset oppimista tukevat oppimisympäristöt

tarvittava määrä aikuisia

Psyykkinen oppimisympäristö

tunnelma ja tunteet

tunnistetaan ja tuetaan

huomioidaan yksilölliset tarpeet

Sosiaalinen oppimisympäristö

vuorovaikutus ja ihmissuhteet

erilaisissa ryhmissä toimiminen

rajat ja vapaus

kiusaamisen vastainen suunnitelma 

säännöt, ohjelmat, oppilashuolto ja moniammatillinen yhteistyö, oikeat nimikkeet

Pedagoginen oppimisympäristö

ohjaus, eriyttäminen, motivointi ja uteliaisuuden herättäminen, erilaiset oppimistyylit, erilaiset aistikanavat



Oppilaiden tuki (Piia, Satu & Lauri)

Oppilaat voivat tarvita tukea: 

keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa, 
oppimisessa, tunnesäätelyn taidoissa, 
vuorovaikutustaidoissa, 
toiminnanohjauksessa…





Oppilashuolto

Oppilashuollon vuosi

Liikunta – ravinto - lepo



Toivomme hyvää yhteistyötä kaikissa kouluun 
liittyvissä asioissa!


