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KiVa -hanke  

KiVa Koulu tilannekartoituksen 2015 Koulupalaute 

KiVa –kyselyyn Kuorevedellä vastasi 79 oppilasta  ja Länkipohjassa 46 oppilasta.  

Molemmissa kouluissa kiusattujen määrä on vähentynyt kovasti. Kuorevedellä kiusattuja oli eniten 6. 

luokalla, Länkipohjassa 2., 3. ja 6. luokilla. Kuorevedellä kiusaajia oli eniten 3. ja 7. luokilla ja 

Länkipohjassa 5. luokalla. Kuorevedellä esiintyi nettikiusaamista eniten 7. luokalla. 

Molemmissa kouluissa oppilaat olivat sitä mieltä, että huoltajat ja aikuiset suhtautuvat kiusaamiseen 

keskimääräistä vakavammin kuin muissa kouluissa. Opettajat ja huoltajat ovat myöskin toimineet 

kiusaamistapauksissa keskimääräistä paremmin.  

Selvittelykeskustelut ovat oppilaiden mielestä vaikuttaneet siten, että kiusatut ovat kokeneet niiden 

auttaneen ja kiusaajat ovat lopettaneet kiusaamisen.  

KiVa –prosessista on ollut apua sekä kiusatuille että kiusaajille. KiVa –hankkeen rahoitus on päättynyt ja 

jos sitä halutaan jatkaa, se tulee koulun kustannettavaksi. Koska tulokset ovat olleet hyviä, molemmat 

koulut jatkavat KiVa -kouluina. 

Vanhemmille KiVa kyselyn tuloksista ja KiVan jatkumisesta informoidaan syksyn ensimmäisessä 

vanhempainillassa. 

 

Koulunkäynnin ohjaajat 

Länkipohjan koulunkäynnin ohjaajan paikka (toistaiseksi) on haussa ja hakuaika päättyy piakkoin. 

Länkipohjaan on lisäksi tekeillä oppisopimus koulunkäynnin ohjaajalle ja näin ollen Länkipohjassa tullee 

ensi lukuvuonna olemaan kaksi ohjaajaa. 

Kuoreveden toinen koulunkäynnin ohjaaja valitaan myöhemmin kesällä. 

 



Opetusryhmien pienentäminen 

Kuoreveden koululle haetaan opetusryhmien pienentämiseen valtiolta avustusta 50 000e. 

Yläkoulussa on isoja ryhmiä, joissa on tehostetun ja erityisen tuen oppilaita. Koulun oma resurssi ei riitä 

luokkien jakamiseen. Etenkin matematiikassa ja kielissä on tarvetta jakaa luokkia pienempiin ryhmiin. 

Mikäli avustusta saadaan, yläkoululle otetaan resurssiopettaja. 

 

Uusi ops 

Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan ensi lukuvuonna. Sen myötä tulee muutoksia, mm. ruotsi alkaa 

alakoulun 6. luokalla, englanti 2. luokalla ja käsityöt järjestellään uudella tavalla. Oppilaanohjaus tulee 

myös alakouluun.  

Rehtori tekee oppilaanohjauksen suunnitelmaluonnoksen ja opo Riitta Salonen työstää sitä edelleen. 

Samaa suunnitelmaa toteutetaan sekä Kuorevedellä että Länkipohjassa. 

Länkipohjassa uuden opetussuunnitelman myötä korjataan reaaliaineiden vuorokursseissa oleva 

vinouma. 

 

Lukuvuosisuunnitelma 

Rehtori laatii vielä ensi lukuvuodeksi lukuvuosisuunnitelman mutta seuraavan lukuvuoden suunnitelma 

laaditaan yhdessä ohryn kanssa. 

Oppilashuollon suunnitelma tulee päivittää. Rehtori tekee luonnoksen ja se käsitellään seuraavassa 

ohryn kokouksessa. 
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