Koulufoorumi 20.11.2012
Teemana turvallisuus, koulurauha ja
oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet
Koulufoorumilla käsiteltiin koulujen ehdotuksia keinoista, joilla
koulun turvallisuutta kehitetään vielä nykyistä paremmaksi
ylläpidetään ja edistetään työrauhaa
oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuus lisääntyvät
Lisäksi yhdessä arvioitiin viime vuoden koulufoorumin toimenpide-ehdotusten toteutumista
kouluissa.

Koulufoorumin tulos
Oppilaiden ja opiskelijoiden esittämiä keinoja, joilla koulun turvallisuus paranee:
Enemmän tekemistä välitunneille, että energia ei purkaannu kiusaamiseen (16 ääntä)
Puututaan todelliseen kiusaamiseen (12 ääntä)
Säännöllinen varoitustekniikan testaaminen. Säännölliset poistumisharjoitukset lukiossakin (8
ääntä)
Tehokas apu onnettomuustilanteissa (8 ääntä)
Opettajat puuttuvat kiusaamiseen (7 ääntä)
Hiekkakentät tasoitetaan (6 ääntä)
Välituntivalvonnan tehostaminen (4 ääntä)
Enemmän valvontakameroita (1 ääni)
Oppilaiden ja opiskelijoiden esittämiä keinoja, joilla koulurauha paranee:
Tunnit monipuolisemmiksi (24 ääntä)
Häiritsevät oppilaat pitäisi poistaa tunnilta ja antaa jälki-istuntoa, jos esim. poistetaan kolme
kertaa tunnilta (11 ääntä)
Oppilaiden välinen suvaitsevaisuus ja opettajien tasapuolisuus oppilaita kohtaan (10 ääntä)
Yhteistyö yli luokkarajojen (10 ääntä)
Ollaan hiljaa ja kuunnellaan tunnilla (9 ääntä)
Pienemmät ryhmäkoot (8 ääntä)
Jokainen huolehtii omasta käyttäytymisestään (7 ääntä)
Kaksi aikuista tai opettajaa oppitunneille 1-2 luokkalaisille (4 ääntä)
Käyttäytymisen seuranta (0 ääntä)

Oppilaiden ja opiskelijoiden esittämiä keinoja, joilla oppilaiden ja opiskelijoiden
vaikuttamismahdollisuudet paranevat:
Ruokaan vaikuttaminen esim. NuFon, vaihtoehtojen tai säännöllisten kyselyjen kautta ja
kyselytuloksista kertominen (21 ääntä)
Enemmän koulufoorumeita ja teemapäiviä (18 ääntä)
Oppilaiden mielipiteitä pitää kuunnella esim. luokkaretkikohteita päätettäessä (17 ääntä)
Enemmän liikuntatunteja ja oppilaille mahdollisuus päättää sisällöstä (14 ääntä)
Säännöllistä oppilaskuntatoimintaa myös yhteiskouluissa ( 6 ääntä)
Lisää tietoa vaikuttamismahdollisuuksista koulussa ja kunnassa ( 3 ääntä)
Enemmän oppilas- ja opiskelijavetoista toimintaa ( 3 ääntä)
Miten kaikkien koulujen yhteinen ehdotus keinoista koulufoorumilla muodostettiin?
Jokaiselta koululta valittiin kaksi edustajaa edustamaan omaa koulua ja tuomaan koulun
ehdotukset keinoista yhteiseen käsittelyyn koulufoorumille.
Koulujen ehdotuksista koottiin foorumilla kaikkien koulujen yhteinen kannanotto.
Aamupäivällä koulujen toimenpide-ehdotuksia käsiteltiin kymmenen oppilaan ryhmissä ja niistä
äänestettiin kolme keinoa/toimenpidettä esitettäväksi iltapäivän yhteisellä foorumilla.
Mitä koulufoorumin tulokselle tapahtuu?
Koulufoorumille osallistuivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Silvennoinen, kunnanhallituksen
puheenjohtaja Merja Taponen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja Jaana Sorsa.
Koulufoorumin tulos annetaan tiedoksi
kasvatus- ja koulutuslautakunnalle joulukuun 2012 kokouksessa
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
rehtoreille 21.11.2012 ja rehtorien kautta koulujen opetus- henkilöstölle ja koulujen
johtokunnille
paikalliselle lehdelle
kunnan www-sivuille ja Facebookiin

