Koulufoorumi 20.11.2014
Teemana koulurauha, opiskelumotivaatio ja iloisen opiskeluilmapiirin
luominen sekä järjestyssääntöjen päivittäminen.
Mitkä asiat lisäävät/lisäisivät opiskelumotivaatiota ja opiskeluiloa?
Hyvä ruoka (19)
Yksi rento tunti kuukaudessa, jonka oppilaat saavat itse päättää (13)
Enemmän yhteisiä ryhmä- ja projektitöitä (10)
Enemmän tabletteja (9)
Fyysiset olot viihtyisämmäksi (5)
Kunnioitus ja toisen hyväksyminen (5)
Opetusmateriaalit kuntoon. Joko oikea kirja tai sähköinen oppiminen (4)
Vähemmän opiskelua oppikirjoista (3)
Enemmän muuta toimintaa kouluaikana (teemapäivät, retket ) (1)
Tärkeimmät asiat, joista pitää yhteisesti sopia (sääntöehdotukset)
Luokassa
Työrauha ja turvallisuus ei saa vaarantua, kun ope pois luokasta (22)
22)
Toisen tavaroihin ei saa koskea (12)
Toiselle annetaan työrauha. Sekä oppilaille, että opettajille (11)
Ei naureta toiselle (9)
Kaikkien kanssa tultava toimeen (7)
Ei riehuta luokassa (7)
Sovitaan yhteiset pelisäännöt (4)
Välitunnilla
Ei hiljaista hyväksymistä kiusaamiselle (16)
Noudatetaan yhteisiä sääntöjä (13)
Huolehditaan koulun välineistä (11)
Lisää aktiviteetteja (esim. keinuja yläkouluunkin) (10)
Selkeästi sovittu välituntialue (9)
Ei kiusata toisia (6)
yhteisesti sovitut käytössäännöt / pelisäännöt välitunnilla (4)
Pelipaikkojen- ja välineiden jakaminen tasapuolisesti (2)
Otetaan huomioon (1)
Yhteisissä tilaisuuksissa
Kunnioitetaan esiintyjiä (17)
Anna muiden kuunnella (15)
Noudatetaan annettuja ohjeita (Ollaan hiljaa ja rauhallisia, ei puhelimia,
pukeudutaan asiallisesti) (13)
Käyttäydytään asiallisesti (7)
Ei häiritä toisen esitystä (5)
Kuuntele ja keskity (5)
Kultakin luokalta kysyttäisiin halukkaita esiintymään juhliin (3)
Ei saa puhua tai juosta (0)
Kummitoiminnan ja tukioppilastoiminnan tavoitteina on mm. luoda kouluun yhteishenkeä ja
koulurauhaa. Parhaat ideat käytännön kummitoimintaan / tukioppilastoimintaan?
Kummitoimintaan
Isommat auttavat pienempiä apuopettajina (11)
Auttaminen esim. luistimien solmiminen (9)
Yhteisiä tunteja, yhteisiä liikuntatunteja ja askarteluja (8)
Yllätykset ja juhlat (8)
enemmän aikaa yhdessä (7)
5-6 -luokkalaiset pitävät lasten juhlat (4)
Tukioppilastoimintaan
Lisää tukioppilastunteja 7 ja 8- luokkalaisille
Lisää tukioppilaiden järjestämiä tempauksia
Ryhmäytymispäiviä enemmän jokaiselle vuosiluokalle. Parantaa luokkahenkeä
Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on tuoda oppilaiden mielipiteet esiin ja ottaa oppilaat
mukaan koulun päätöksentekoon. Parhaat ideat käytännön oppilaskuntatoimintaan?
Lisää teemapäiviä (14)
Järjestetään diskoja ja tapahtumia (14)
Ideaboxi, toimintaehdotuksia (13)
Suunnitellaan koulun rahankäyttöä. Esim. retket ja koulun hankinnat (9)Yhteisten tilojen
sisustaminen (8)
Lisää välituntiaktiviteetteja. (mm. Musiikkia ja välituntitehtäviä) (7)Äänestystilaisuudet järjestettävissä
tapahtumissa (7)
Oppilaskunta enemmän näkyville. Kysytään koko oppilaskunnan
mielipiteitä esim. palautelaatikkoon (2)
Kysellään mielipiteitä ja kuulumisia (0)
Ideoita oppilaskuntatoimintaan
Halloween- ja jouludiskoja
Tohinatorstai. Jokaisen oppilaskunnan jäsenen luokka pitää yhden tunnin
(esim. rentoutustunti)
6- luokkalaiset järjestävät lastenjuhlat
Taideviikko
Joulu- ja pääsiäisnäytelmät
Pääsiäisradio
Jouluradio
Pikkujoulut

