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1. Teuvan lukion yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnan käynnistäminen syksyllä
2018.
2. Kokoontumisajat:
- ti 21.8.2018 klo 8 suunnittelukokous,
- ti 2.10.2018 klo 8 järjestäytymiskokous,
- ti 20.11.2018 klo 8, Hyvinvointipäivän suunnittelu
- ti 12.2.2019 klo 8 Hyvinvointipäivän yhteistyökumppanit ja tulevien ykkösten
ryhmäyttäminen
- ti 14.5.2019 klo 8 Toiminnan arviointi.
- Kokoontumispaikkana on yläkerran pieni lasiluokka.
3. Osallistujat: Jokaiselta luokalta/luokkatasolta saapui mukaan 1-2 edustajaa, lisäksi
opiskelijakunnan hallituksesta 1-2 edustajaa. Samat edustajat ovat mukana koko
vuoden. Lisäksi kokouksiin osallistuvat rehtori, opo, terveydenhoitaja, kuraattori ja
psykologi (mahdollisuuksien mukaan). Muita osallistujia kutsutaan esille nousevien
aiheiden/tarpeiden mukaan, esim. etsivän nuorisotyön edustaja, opettajia, huoltajia ym.
4. Rehtori toimii kokoonkutsujana, puheenjohtajana ja kirjaa päätökset. Muistiot jaetaan
sekä opettajille että opiskelijoille tiedoksi wilman kautta sekä lukion nettisivuilla.
5. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnan painopistealueet:
1) Koulun hyvinvoinnin, turvallisuuden ja viihtyisyyden edistäminen.
2) Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin ongelmia ennaltaehkäisevä
toiminta.
3) Painopisteenä aluksi yhteisöllisyyden, ryhmäytymisen ja yleensäkin
elämänhallintataitojen vahvistaminen.
- Lisäksi tarkoituksena on pyrkiä tarjoamaan opiskelijoille tarpeen mukaan tukea
elämänhallinnassa, opiskelustrategioiden suunnittelussa sekä
stressinhallinnassa mm. rentoutumisharjoitusten avulla.
6. Terveydenhoitaja Laura Pakkalan ja kuraattori Heini Kiukkosen johdolla aloitettiin
työskentely Kuumailmapallo -mallin läpikäymisellä. Siinä kartoitettiin
ryhmätyöskentelynä seuraavia asioita: iloa tuottavat asiat lukiossamme,
mahdollistajat/yhteistyökumppanit, toimintaa ohjaavat/yhteistyön edellytykset, hyvää
ylläpitävät asiat sekä kehitettävät asiat. Työskentelyn pohjalta esiinnousseiden
asioiden pohjalta siirryttiin pohtimaan lukuvuoden toimintaa. Kehitettäviä asioita olivat
seuraavat: Yleinen siisteys - taukotilan säännöt, Päivin brunssi - rehtorin ja OPKH:n
vuosittainen suunnittelukokous, hyvinvoinnin lisääminen - hyvinvointipäivä,
ryhmäyttäminen. Nämä valittiin yhteisesti vuoden toiminnan aiheiksi.
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7. Lukuvuoden 2018-2019 toiminnan alustava vuosikello:
- Elokuu: 21.8.2018 Suunnittelukokous Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän
toiminnan toteuttamisesta.
- Lokakuu: 2.10.2018 Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän järjestäytymiskokous.
Taukotilalle laaditaan yhteiset säännöt, joilla halutaan parantaa yleistä
siisteyttä. Säännöt laitetaan esille taukotilaan. Opiskelijakunnan hallitus
toteuttaa. Rehtori tiedottaa huoltajia Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän
toiminnasta ykkösten vanhempainillassa 9.10.2018.
- Marraskuu: 20.11.2018 Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokous. Aiheena
lukiolaisten Hyvinvointipäivän suunnittelu.
- Tammikuu: Päivin brunssi, eli rehtori kutsuu OPKH:n tapaamiseen, jonka
aiheena on toiminnan yhteinen suunnittelu ja ideointi sekä opiskelijoiden
osallistaminen.
- Helmikuu: 12.2.2019 Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokous. Aiheena
lukion Hyvinvointipäivän yhteistyökumppanit ja tulevien ykkösten
ryhmäyttäminen syksyllä 2019.
- Toukokuu: 14.5.2019 klo 8 Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokous.
Toiminnan arviointi. Seuraavan vuoden suunnittelu.
8. Muut asiat
- Ryhmälle kaivataan parempaa nimitystä, jonka miettiminen jätettiin seuraavaan
kokoukseen.
- Vuoden aikana ryhmässä tulisi myös tutustua suunnitelmiin väkivaltaan,
kiusaamiseen ja häirintään puuttumisesta.

Teuvalla 2.10.2018
Päivi Viitanen
puheenjohtaja

