Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 6 / kevät 2017

Aika ja paikka: Keskiviikko 14.3.2017 klo 18.00 Karamzinin koulun kirjasto
(Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)
Läsnä:

Kaisa Koski h, Jouni Antikainen, Nina Antikainen, Kirsi Hakkila h, Susanna
Simkin, Heidi Sehm koulun opettaja, Marika Nöjd h, Oona Rechardt
rahastonhoitaja, Heli Suurnäkki h, Kirsi Hellström puheenjohtaja, Ritva Räisänen
sihteeri

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kirsi Hellström avasi kokouksen klo 18.04.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen ja
edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja
hyväksyttiin.
3. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
Rahastonhoitaja Oona Rechardt kertoi yhdistyksen taloustilanteen. Yhdistyksen
tilin saldo on 8826,41 e. Edellisestä kokouksesta rahaa on kulunut
palvelumaksuun 7,13 e.
4. Koulun kuulumiset (Heidi Sehm)
• Tulevien neljäsluokkalaisten vapaavalintaisista kielivalinnoista toteutuvat
ruotsi ja kiina. Ensisijaisia valintoja ruotsiin oli 16, kiinaan 13 ja saksaan
12. Saksan ryhmä ei toteudu liian vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi.
Ensisijaisesti saksaa toivoneista osa oli ilmaissut vaihtoehtona
halukkuutensa opiskella ruotsia. Tästä syystä ruotsin ryhmän koko tulee
olemaan 22 oppilasta. Kiinan opetus järjestetään yhdessä Auroran koulun
kanssa. Valtaosa oppilaista on karamzilaisia, joten mahdollisuutta
järjestää opetus Karamzinin koulussa selvitellään.
• Espoolaiset (ja pääkaupunkiseudun) oppilaat pärjäsivät hyvin PISAtutkimuksessa. Tutkimuksessa on havaittavissa niin Suomen eduksi
selkeä ero OECD-maihin. Alueellisesti tarkasteltuna pääkaupunkiseutu
pärjäsi muuta maata paremmin. Tytöt pärjäsivät poikia paremmin kaikissa
tarkastelun kohteissa: luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa.
• Keväällä vapun aikoihin koulussa järjestetään lukemiseen keskittyvä
teemaviikko. Viikko liittyy Espoon lukuhaaste 2017-tempaukseen.
• 6C-luokka pääsee palaamaan omaan tilaan ensi viikolla. Remontin
etenemisestä tai oirekyselyn tuloksista ei ole uutta tietoa. Valmisteluja
tehdään kuitenkin huomioiden, että remontti alkaa kesällä. 3 oppilasta on
vaihtanut koulua oirehdinnan vuoksi.
• Uusi johtoryhmä valitaan 18.4. Huoltajien edustajia kaivataan
johtoryhmään.

5. Muut asiat
• Sovimme, että Kirsi He on tiedustelee tilapalveluista oirekyselyn
tuloksista ja remontin etenemisestä.
• Yhdistyksen Facebook-sivuilta poistetaan vaalimainoksiksi tulkittavat
tapahtumailmoitukset.
• Järvenperän Facebook:ssa on herätelty keskustelua epävirallisen
oirekyselyn tekemisestä koulun oppilaille. Kirsi He ottaa yhteyttä
keskustelun aloittaneeseen ja selvittää, miksi se ei ole mahdollista.
• Mahdollisesti toukokuussa koululaisille järjestettävästä tapahtumasta
keskusteltiin edelleen. Planetaarion tuominen koululle voisi olla
realistinen vaihtoehto. Kirsi Ha selvittää tätä. Heli selvittää Heurekan tai
Fazerin retkiä.

6. Seuraavan kokousajan sopiminen ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on 25.4.2017 klo 18. Kokous päätettiin klo 19.02.

Kirsi Hellström
puheenjohtaja

Ritva Räisänen
sihteeri

