Ymmerstan koulun elo-syyskuun 2022 tiedote
KOULUSSA TAPAHTUU
Hyvää syyslukukauden alkua!
Koulussa on hyvin päästy alkuun ja arjen rutiinit ovat lähteneet rullaamaan.
Tässä Ymmerstan koulun ensimmäinen lukuvuoden 2022– 2023 kuukausitiedote. Tiedote
on luettavissa koulun kotisivuilta sekä Wilmasta. Tässä tiedotteessa on elo- syyskuun
tapahtumia sekä muuta koulun toimintaan liittyvää informaatiota.
Syksyllä koulun kotisivuille tulevasta lukuvuosioppaasta löytyvät keskeiset lukuvuoteen
liittyvät muut asiat.
SYKSYN VANHEMPAINILLAT:
1.luokat ke 24.8. klo 17.30
2.luokat to 15.9. klo 17.00
3.luokat ke 21.9. klo 17.30
4.luokat ke 21.9. klo 16.00
5.luokat ma 12.9. klo 17.00
6.luokat to 29.9. klo 17.00
Elo-syyskuun 2022 tapahtumat:
Viikot 32-33
Viikolla 35
5. - 7.9.
5.9. -18.11.
Ke-to 14. - 15.9.
Pe 30.9.

Luokkien ryhmäyttäminen
Poistumisharjoitus
6.d luokka leirikoulussa
Valinnaiskurssit alkavat 4. - 6. luokilla. Opettajat ilmoittavat
tarkemmin kurssien ajankohdan sekä aiheet.
Kouluvalokuvaus
Kodin ja Koulun päivä, avoimet ovet klo 12 asti
Rehtorin ja apulaisrehtoreiden aamukahvit yhteistyössä koti ja
koulu yhdistyksen kanssa! Tervetuloa! Tilaisuudesta tulee
tarkempaa infoa myöhemmin.

Tiedotusasiat:
1. Työ ja loma-ajat 2022 - 2023 työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (viikko 42)
Joululoma pe 23.12.2022 - pe 6.1.2023
Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - la 3.6.2023
Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023 (viikko 8)

2. Muistattehan päivittää yhteystiedot Wilmassa, erityisesti puhelinnumerot.
Lopuksi muistakaa kuitata yhteystietojen tarkistus. Tämä koskee kaikkia huoltajia.
3. Saattoliikenne Muistutamme teitä kaikkia, ja tiedoksi uusille perheille, että kun/jos tuotte
lapsenne kouluun autolla, on teidän käytettävä saattotietä koulun pyöräkatoksen
edessä. Henkilökunnan parkkipaikka on myös koulumme huoltopiha ja sinne ei voi
tuoda/jättää lasta.
Meillä on ollut tästä johtuen useita läheltä piti-tilanteita, jossa lapsi on melkein jäänyt autona
alle. Näkyvyys autojen välissä ja takana on huono sekä lapselle että ratin takana olevalle.
Lisäksi huoltopihalla ajavat isot bussit ja kuorma-autot, jotka tuovat kouluun tarvikkeita,
vievät jätteitä tai kuljettavat oppilaita.
Paras vaihtoehto on tukea lapsen kävelemistä koululle, se lisää lapsenne terveyttä,
itsevarmuutta ja taitoa liikkua ympäristössään. Jos kuitenkin tuotte lapsenne kouluun
autolla, henkilökunnan parkkipaikalle/huoltopihalle ei häntä voi tuoda.
4. Poistumisharjoitus pidetään oppilaiden kanssa viikolla 35. Poistumisharjoitus on osa

koulumme vuosittain päivitettävää turvallisuussuunnitelmaa. Ennen koko koulun
poistumisharjoitusta, luokissa käydään läpi harjoituksen kulku ja oppilaiden kanssa
harjoitellaan poistumista. Oppilaat saattavat keskustella asiasta kotona, joten teidän on
hyvä tietää, että kyseessä on harjoitus eikä todellinen vaaratilanne.
5. Sisätossut

Jokaisella koulun oppilaalla tulisi olla koulussa nimellä varustetut sisätossut / sisäkengät.
Pelastuslaitoksen palotarkastajan ohjeen mukaan, oppilailla tulisi olla turvallisuussyistä
sisäkengät, mahdollisen yllättävän ulospoistumisen vuoksi.
6. Välipala-asiaa: Oppilaat voivat syödä koulussa kotoa tuotua välipalaa joka päivä klo 13.15
- 13.30 ruokasalissa. Ruokasalissa on valvonta. Välipalan tulee olla terveellistä. Tällä
hetkellä koulussa ei ole välipalamyyntiä. Tilanteen muuttuessa tiedotamme koteja.
7. Poissaolojen seuranta: Kodin ja koulun yhteistyö tukee lapsen koulunkäyntiä sekä edistää
tämän kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Koulun yhteisenä tehtävänä on seurata
koulunkäynnin sujumista ja poissaoloja sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Tavoitteena
on, että lapsen koulupolku sujuu kannustavassa, heitä tukevassa ja luottamuksellisessa
ilmapiirissä. Kaiken perustana on toimiva ja avoin yhteistyö. Poissaoloihin puuttuminen
perusopetuksessa. Tutustuttehan kotisivullamme olevaan tiedotteeseen poissaolojen
seurannasta.
8. Ymmerstan koulun oppilashuoltoryhmän tiedote
Oppilashuoltolain mukaisesti koulussa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, johon
kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori, laaja-alainen erityisopettaja tai
erityisopettaja ja opettajakunnan jäsen/jäseniä. Tämä ryhmä kokoontuu ennalta sovitusti,
useaan eri otteeseen lukuvuoden aikana.
Lukuvuonna 22-23 keskitytään kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen ja luodaan
rakenteet hyvinvointityölle siten, että toiminta tukee koko yhteisön hyvinvointia ja kasvua.
Yhteisöllinen oppilashuolto vahvistaa kaikkien osallisuutta. Yhteisöllisen
oppilashuoltoryhmän jäsenet osallistuvat luokkien hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden
tukemiseen osallistamalla kaikkia oppilaita ja opettajia.
Koulussa toimii myös tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä, jossa
käsitellään yksilökohtaisia oppilashuoltoasioita. Ryhmään osallistuu huoltajan ja /tai
oppilaan lisäksi tarpeen mukaan mm. koulun, kouluterveydenhuollon, psykologi- ja
kuraattoripalveluiden edustajia. Asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia
yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä.
Lisäksi koulussa kokoontuu tapauskohtainen oppimisen tuen ryhmä (OTR), joka käsittelee
yksittäisen oppilaan oppimisen tuen ja koulunkäynnin järjestämiseen liittyvät asiat.
Ryhmään osallistuvat rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja sekä tarvittaessa
psykologi ja/tai kuraattori. Ryhmässä käsitellään vähintään kerran lukuvuodessa luokittain
oppilaiden oppimisen tuen tarpeet yhdessä luokanopettajan kanssa, ja sovitaan tarvittavista
tukimuodoista.
Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu maanantaisin.

Ymmerstan koulun oppilashuollon henkilöstö:

Saija Holopainen rehtori puh. 816 39098, 050-3525959 saija.holopainen@espoo.fi
Terveydenhoitaja Sari Tammikari 050-465 5006 sari.tammikari@espoo.fi
Kuraattori Henna Karttunen 040-639 4338 henna.karttunen@espoo.fi
Laaja-alainen erityisopettaja Taina Ek puh 040-639 3509, vastuuluokat: 2. - 3. ja 4. luokat
taina.ek@opetus.espoo.fi
Laaja-alainen erityisopettaja Senja Linnainmaa puh 040- 639 4503, vastuuluokat: 1., 5. ja 6.
luokat senja.linnainmaa@opetus.espoo.fi
9. Opettajat tavoitettavuus koulupäivän aikana.

Opettajat ovat tavoitettavissa ensisijaisesti Wilman kautta. Jos opettaja antaa oman
henkilökohtaisen puhelinnumeronsa, niin toivomme, että yhteydenotot tapahtuisivat
virka-aikana.
10. Koulun kotisivut https://www.ymmerstankoulu.fi/

Yhteistyöterveisin
Saija Holopainen
rehtori ja Ymmerstan koulun väki

