
Jyväskylän kaupunki                                                                

Kasvun ja oppimisen palvelut 

Reittikartta eskarista epulle 25.1.2016

 - pedagogisen tuen järjestäminen ja sopivan koulupaikan löytäminen kullekin lapselle

Kuukausi Mitä Vastuuhenkilö, aloitteentekijä Muuta

Opettaja tutustuu oppilaidensa esiopetuksen 

oppimissuunnitelmaan jotka palautuvat koulusta syksyllä 

vanhemmille

1. luokan opettajat ja laaja-alaiset 

erityisopettajat

Hyvän koulun alun yhdyshenkilöt nimetään päiväkodinjohtajat, rehtorit kaikki päiväkodit ja koulut

Eskarin arki –materiaalin käyttö esiopetuksessa esiopettajat

Vanhempainillat ja vanhempien tapaamiset esiopetuksessa 

ja koulun ensimmäisillä luokilla 

päiväkodinjohtajat, rehtorit sovitaan eri viikoille ettei tule 

päällekkäisyyttä

Syyskuu Hyvän koulun alun yhdyshenkilöt kokoontuvat  Päiväkodinjohtaja kutsuu kokoon. laaditaan toiminta/lukuvuoden 

toimintasuunnitelma/sovitaan 

Koulukurkistuskäyntien kohteet ja aikataulut

Koulukurkistus: Eltojen/LTO:ien vierailut eppuluokissa 

alkavat

Hyvän koulun alun yhdyshenkilöt 

sopivat

esiopettajat tutustuvat eppuluokan arkeen 

pääosin samanaikaisopetuksen kautta, 

kerätään ideoita nivelyhteistyön 

kehittämiseen
Esiopetuksen opetussuunnitelmakeskustelu ja SDQ-

keskustelu

esiopettajat SDQ-yhteenveto neuvolaan

Lokakuu Toiminnallisten pienalueiden esiopetuksen ja 

varhaiskasvatuksen oppilashuollon moniammatillinen 

tapaaminen viimeistään lokakuussa

Keltot. Kutsu lähetetään elokuussa. arvioidaan päättynyttä sekä käynnistetään ja 

aikataulutetaan tulevaa; keltot, 

päiväkodinjohtajat, elto/LTOedustus (1/pk), 

yksityisten päiväkotien edustajat, rehtorit, 

opettajaedustus (1/koulu), oppilas-huollon 

edustus, terveydenhoitaja

Elokuu



Kuukausi Mitä Vastuuhenkilö, aloitteentekijä Muuta

Marraskuu Eskareiden ja eppujen (lasten) yhteistyöpäivä hyvän koulun alun tiimi Pienimuotoinen tapahtuma / pienimuotoisia 

tapahtumia vapaalla teemalla

6-vuotistarkastus neuvolassa Neuvola Palaute päiväkotiin

Tammikuu Ensitietopalaveri viimeistään tällöin (marras-tammikuun 

välillä)

Keltot tuen tarpeiden listaus nimitasolla ja 

erityiseppujen sijoitteluprosessin aloitus

Tarvittaessa infoilta koulutulokkaiden vanhemmille                

koulun aloituksesta

päiväkodin johtajat voidaan järjestää myös muuna 

ajankohtana(muista yprit)

Helmikuu Esiopetukseen, kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan 

ilmoittautuminen

palveluohjausyksikkö

Maaliskuu Erityiseppupalaverit Keltot/eltot ja koordinaatiorehtorit Muista 11-vuotispäätökset ja erityisen tuen 

päätökset

Eskareiden kouluun tutustumisten organisointi hyvän koulun alun tiimi

Vapaamuotoinen kouluun tutustuminen eskareille lastenarhanopettajat lasten osallisuus huomioitava

Huhtikuu Oppilaaksiottopäätökset palveluohjausyksikkö (rehtorit ?) ohjeet hallinnosta

Esiopetuspäätökset, joissa kerrotaan aloituskeskusteluista ja 

tutustumiskäytännöistä

palveluohjausyksikkö ohjeet hallinnosta

Vapaamuotoinen kouluun tutustuminen eskareille lastenarhanopettajat lasten osallisuus huomioitava

Toukokuu Aamu- ja iltapäivätoiminnan päätökset vastuuohjaaja Muista erityisen tuen tarpeet aamu- ja 

iltapvtoimintaan

Huoltajien kanssa keskustellaan, mitä tietoja ja miten  

siirretään iltapäivätoimintaan

vastuuohjaaja lupa kysytään hakemuksessa

Koulutulokkaiden tutustumispäivä (min. 2 h) rehtori, opettajat Huom ypri-ilmottautumiset

Vanhempainilta koulutulokkaiden vanhemmille rehtori

Kesäkuu Siirretään esiopetuksen oppimissuunnitelmat, eskarin arki 

laajennetut lomakkeet ja oppilashuoltokertomukset 

päiväkodilta kouluun

päiväkodinjohtaja toimittaa 

rehtorille henkilökohtaisesti, joka 

välittää ne opettajille 

henkilökohtaisesti

ovat paperilla     

Kouluunlähtötarkastukset ja tiedonsiirto 6 -

vuotistarkastuksista kouluterveydenhuoltoon

neuvola, kouluterveydenhoitajat, 

vanhemmat


