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Varhennetun kielen opetussuunnitelma

8008/12.00.00/2019

Kaopla  § 118
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen
an ta ma valtakunnallinen määräys, jonka pohjalta paikalliset ope tus-
suun ni tel mat laaditaan. Opetushallituksen 14.5.2019 antamissa ope tus-
suun ni tel ma pe rus teis sa on kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä,
ope tuk sen tavoitteista ja opetuksen tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä si-
säl tö alueis ta vuosiluokille 1 ja 2 sekä oppimisympäristöihin ja työ ta poi-
hin liittyvistä tavoitteista. Lisäksi perusteissa kuvataan ohjaus, eriyt tä mi-
nen sekä oppilaan osaamisen arviointi A1-kielessä vuosiluokilla 1-2.

A-kielen opetukseen kohdennetaan 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokille 1-2.
Ni vel vai he on vuosiluokkien 1 ja 2 jälkeen. Joustavuudella pyritään huo-
mioi maan paikallisia tarpeita varhentamisen toteutuksessa ja var mis ta-
maan, että A1-kielen valinnat voidaan toteuttaa opetuksen järjestäjien
nä ke myk sen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Opetuksen jär jes-
tä jä voi päättää, mitä A1-kieltä tai -kieliä oppilaille tarjotaan. A1-kielen
ope tuk sen varhentamisesta opetuksen järjestäjille aiheutuvat li sä kus-
tan nuk set korvataan kunnille osana kuntien peruspalveluiden val tion-
osuut ta. A1-kielen opetuksen varhentamiseen on varattu pysyväksi
mää rä ra hak si 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 12 miljoonaa vuo-
des ta 2021 alkaen.
Kasvatus-ja opetuslautakunta on käsitellyt varhennetun kielen opetusta
18.9.2019 § 97. Kouvolan perusopetuksessa 1. luokalta aloitettava
A1-kie li on kaikissa kouluissa englanti. Uusi Kouvolan kaupungin kie li-
oh jel ma sekä tuntijako muutokset hyväksyttiin samassa päätöksessä.
Kou vo lan perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on tehty asiaa varten
pe rus te tun työryhmän johdolla. Opetussuunnitelmaa koskevat muu tok-
set tulevat nyt kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi ennen
suun ni tel mien voimaan astumista 1.1.2020. Opetussuunnitelman päi vit-
tä mi nen vaikuttaa vuosiluokille 1- 6. Valtioneuvoston asettaman tun ti-
jaon ja Opetushallituksen määrittelemien opetussuunnitelmien vuok si
myös Kouvolan perusopetuksen opetussuunnitelmaa tulee muut taa.

Liitteinä opetuksen tavoitteet ja sisällöt 3.-6 luokalla.

Lisätietoja: opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173,
kim.strommer(a)kouvola.fi,

Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:

Lautakunta hyväksyy perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset
liit tei den mukaisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Maarit Helkala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo



Kouvolan kaupunki Ote pöytäkirjasta

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 118 11.12.2019

16.06. Teija Toppila-Mörsky poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 16.14.
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kir joitetun
otteen oikeaksi todistaa:

Kouvolassa 13.12.2019

Auli Kohonen
Pöytäkirjanpitäjä


