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Opiskeluhuollon ohjausryhmä
Aika

22.10.2018 klo 13.15 - 15

Paikka

Siilinlahden Koulu

Läsnä

Simpanen Tiina pj, Hyvärinen Sinikka, Pitkänen Minna,
Jalkala Marjo, Pulkkinen Heikki

Asiat
1. Oppilashuollon arvioinnit/tulokset/ muut kuulumiset
1.1 Sakkyn viime kevään opiskelijahuollon arviointi tehty lomakkeella viime keväänä. Ainoa
arvioinnissa selkeästi esille noussut kehittämisen kohde oli huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö.
Tehtyjä toimenpiteitä: kouluterveyskyselyn tulokset käyty läpi aloittavien oppilaiden
huoltajaillassa ja kyselyn tulokset menneet tiedoksi kaikille huoltajille.
Tavoitteena oli koota vanhempientoimikunta, mutta ajatus ei saanut tuulta alleen huoltajissa.
Kehitellään muita huoltajielle tarkoitettuja juttuja jonkin teeman ympärille.
Sakkyn opiskeluhuollon suunnitelmat on päivitetty uuden hallintosäännön mukaisesti.
Marjon varajäsen on Anne Parkkonen, Toivalan opinto-ohjaaja
1.2 Siilinlahdella ovat koulupudokkaat nousseet esille. Siilinlahdella on tehtyt hyviä interventioita
yhteisöllisessä oppilashuollossa. Menossa mm."parempi välitunti- projekti", jossa mukana
poliisin Ankkurityöryhmä, 14 oppilasta, rehtori Tiina, kuraattori ja ohjaavat opettajat.
Perusopetuksen oppilashuollon suunnitelma on päivityksessä ja sisältönä siellä on mm.
LAPE:sta tuttu hyvinvoinnin tähti ja yhteisöllisen oppilashuollon rinnalle nostetaa
suunnitelmassa vahvasti monitoimijuus käsite.
1.3 Eskarissa oppilashuoltosuunnitelmaa päivitetään ja arviointialomketta päivitetään
esiopetukseen sopivaksi. Yhteisölliset oppilashuollon ryhmät kokoontuneet ja yksilölliset
tarvittaessa.
1.4 Ahmon koululla otetaan käsittelyyn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Käytetään
OPH:n Tasa-arvotyö on taitolaji- opasta. Oppaassa on kysely, joka toteutetaan koululla.
Oppilaiden osallisuutta lisätään koko ajan.
2. Lasten - ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen kunnanhallitus nimeää työryhmän.
Hyvinvointisuunnittelija Tanja Tilles-Tirkkonen vastaa sitten työryhmän tuotoksien
kokoamisesta kunnan hyvinvointisuunnitelmaksi.
- hyvinvointisuunnitelmaan otettava mukaan myös alueella toimivat toisen asteen
oppilaitokset
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3. Tanja tulee jäseneksi oppilas - ja opiskelijahuollon ohjasryhmään
4. Laadittiin oppilas ja opiskeluhuollon ohjausryhmän vuosikello. Vuosikello muistion liitteenä.
5. Heikki selvittää voisiko kunnan pedanettiin laittaa Siilinjärven oppilas- ja opiskeluhuollolle
oman otsikon. Tuon otsikon alle laitettaisiin sitten kaikki oppilas - ja opiskeluhuoltoon liittyvä
materiaali (muistiot, lomakkeet, suunnitelmat, tilastot jne.)
6. Ohjausryhmän seuraava kokous 30.11.2018 klo 10 Siilinlahden koululla
seuraavassa kokouksessa:
- perusopetuksen kuraattorien asiakasmäärät/ käynnit; Saara
- terveydenhoitajien ja psykologien asiakasmäärät/käynnit:Minna
- oppilastilastot; Tiina perusopetus ja Sinikka esiopetus
- Tanja kertoo omasta työstään ja alustaa koulupudokkuudesta, syrjäytymisestä ja
päihteiden käytöstä kouluterveyskyselyn tulosten perusteella.
- suunnitellaan tammikuun yhteistä iltapäivää, jossa aiheina koulupudokkuus, syrjäytyminen ja
nivelvaiheen yhteistyö.

Muistion vakuudeksi

Sinikka Hyvärinen
varhaiskasvatusjohtaja
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