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Mahdollisuus ote-opetukseen myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille

Ote-opetus- ja perhetyö on Helsingin perusopetuspalveluiden ja lastensuojelupalveluiden yhteistyötä
niiden 7.-9. -luokkalaisten oppilaiden tukemiseksi, joiden koulunkäyntiä hankaloittaa runsaat poissaolot tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt. Ote-opetus on erityinen opetusjärjestely sellaisille oppilaille, joilla on riski, että peruskoulu on vaikea saada suoritettua loppuun ja syrjäytymisen uhka on
suuri. Opetusryhmässä on kahdeksan oppilasta, erityisopettaja sekä lastensuojelun kautta oteohjaaja. Kaikilla oppilailla, jotka saavat paikan ote-opetuksesta on lastensuojelun asiakkuus. Oppilailla
on moniammatillinen tuki sekä lastensuojelun perhetyö tukena ote-opetuksen erityisopettajan lisäksi.
Ote-opetus on koulunkäynnistä pudonneille oppilaille viimeinen oljenkorsi. Ote-opetusta ei kuitenkaan
voi saada ne nuoret, jotka asuvat sijoitettuina kodin ulkopuolelle. Tausta-ajatuksena tässä on, että sijoituksen johdosta heillä on mahdollisuus saada tukea opintoihinsa. Sijoituspaikassa ei kuitenkaan
yleensä ole mahdollisuutta, aikaa ja tiedollista osaamista riittävästi siihen, että koulupudokkaan opinnot pystyttäisiin kirimään kiinni. Ote-opetuksen tavoitteena on myös saada nuorta tuettua niin, että
hän pystyisi palaamaan takaisin omaan kouluunsa. Olisi tärkeää, että mahdollisuus ote-opetukseen
olisi kaikilla helsinkiläisillä koulusta pudonneilla yläkoululaisilla. Ne oppilaat, jotka eivät paikkaa saa,
jäävät usein tyhjän päälle, oman lähikoulun vastuulle. Lähikouluissa erityisopettajalla on vastuullaan
useita satoja oppilaita, joista usealla on riski pudokkuutteen, vaikeita oppimisvaikeuksia, toiminnanohjauksen haasteita tai ahdistuksen vuoksi koulunkäynti on haastavaa.
Koulupudokkuuden ehkäisemiseksi ja peruskoulun loppuunsaattamiseksi niille oppilaille, joilla on koulunkäynti keskeytynyt tai poissaoloja on kertynyt niin paljon, ettei opiskelu enää onnistu, ja joilla on
lastensuojelun asiakkuus, on tärkeää avata oikeus ote-opetukseen riippumatta siitä, missä he asuvat.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että selvitetään mahdollisuutta laajentaa ote-opetus myös
kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille.
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