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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista postitettiin johtokunnan jäsenille 3.3.2015.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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1 imoitu sa si a t
a)
Johtava rehtori Pekka Ruuskanen kertoi Normaalikoulun koulupsykologi- ja kouluku
raattoripalvelujen järjestämisestä 1.1.2015 alkaen.
b)
Johtava rehtori Pekka Ruuskanen kertoi yläkoulun ja lukion D-siiven ja muiden koulun
tilojen sisäilmakorjauksista vuonna 2015 (LITTE 11).
Alakoulun rehtori Markus Leppiniemi kertoi Ul-urheiluhallin peruskorjauksesta vuosi
na 2015—2016.
c)
Yläkoulun rehtori Annamari Murtorinne kertoi “Oikeutesi netissä” —luennoista keväällä
2015 yläkoulun kaikille vuosiluokille, pitäjänä varatuomari, asianajaja Tero Artimo.

Johtavan rehtorin ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2015—2016
Perusopetusta antavan koulun työajasta määrätään Perusopetuslain 23 §:ssä ja Perus
opetusasetuksen 7 §:ssä. Lukiolaissa ja -asetuksessa ei ole määräyksiä työ- eikä lomaajoista.
Perusopetuslain 23 §:n teksti kuuluu seuraavasti:
Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinä
kuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Asianomaisen ministeriön luvalla työpäivien
määrä voi erityisestä syystä olla säädettyä suurempi. Lukuvuoden työpäivistä vä
hennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvat itsenäisyyspäivä,
loppiainen ja vapunpäivä.
Lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta säädetään asetuksella.
Perusopetusasetuksen 7 §:n teksti on seuraava:
Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.
Lukuvuoden 2015—2016 työ- ja loma-aikoja on valmisteltu koulun rehtoriryhmässä
Jyväskylän kaupungin tekemän päätöksen pohjalta. Työ- ja loma-ajat on käsitelty
alakoulun opettajakunnan kokouksessa 2.12.2014 ja yläkoulun ja lukion opettajakun
nan kokouksessa 15.12.2014.
Ehdotus tulevan lukuvuoden työ- ja loma-ajoiksi on seuraava:
Koulutyö alkaa keskiviikkona 12.8.2015
Norssin päivä lauantaina 3.10.2015
Syyslomaa vietetään 12.—16.10.2015 (viikko 42)
Joululoma 20.12.2015—6.1.2016
Kevätlukukausi alkaa siis 7.1.2016
Talvilomaa vietetään 29.2.—4.3.2016 (viikko 9)
Fääsiäisloma on 25.—28.3.2016
Lukuvuosi päättyy lauantaina 4.6.2016.
Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Niitä vähentävät muuksi arkipäiväksi kuin lauan
taiksi osuvat itsenäisyyspäivä (6.12.), loppiainen (6.1.) ja vapunpäivä (1.5.). Tässä eh
dotuksessa on syyslukukaudella 90 työpäivää ja kevätiukukaudella 99 eli yhteensä
189 työpäivää, mikä on säädösten edellyttämä määrä.
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Työ-ja loma-ajat ovat muutoin samat kuin Jyväskylän kaupungin 13.11.2014 päättä
mät (kaupungin päätöksessä lukuvuoteen voi sisältyä yksi Iauantaityöpäivä, jonka
ajankohdan kaupungin koulut voivat itse päättää), paitsi että Normaalikoulun opet
tajakunta ehdottaa koulun alkamispäiväksi keskiviikkoa 12.8.2015 ja vastaavasti työpäiväksi Norssin päivää Iauantaita 3.10.2015.
LIITE 1. Normaalikoulun alakoulun ja yläkoulu-lukion opettajakunnan esitys lu
kuvuoden 2015—2016 työ- ja loma-ajoiksi.
LIITE 2. Jyväskylän kaupungin vastuualuejohtaja Eino Leisimon päätös 13.11.2014
kaupungin peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2015—2016.

Johtavan rehtorin ehdotus:
Johtokunta päättää Normaalikoulun työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2015—2016 opetta
jakunnan esityksen ja liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin Normaalikoulun työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2015—2016
liitteen 1 mukaisesti.
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Opetussuunnitelmatyön tämän hetkinen tilanne ja opetussuunnitelmatoimikunnan lausunto
perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 koulukohtaisesta tuntijaosta
Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunni
telma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1—6 osalta 1.8.2016. Vuosiluok
kien 7—9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu
porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Lisätietoja
http: / /www.minedu.fi /OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka /vireilla k
oulutus/perusopetus/
Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun
opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
http: / / www.finlex. fi/fi/ Iaki/alkup/2012/20120422
OPH on ohjeistanut opetuksen järjestäjiä tuntijaon suunnittelussa
http: / /www.oph.fi /ops2Ol6/ tiekartta/miten tuntijako suunnitellaan
Koulumme OPS -toimikunta on näiden ohjeiden perusteella laatinut
esityksen koulumme uudeksi tuntijaoksi (LIITE 3).
Alakoulun ja yläkoulu-lukion opettajakunnat ovat antaneet omat lau
suntonsa tuntijakoehdotuksesta. Opetussuunnitelma toimikunta on kä
sitellyt tuntijakoa ja toimittaa lausuntonsa johtokunnan kokoukseen
tiedoksi.
Lopullisesti tuntijako vahvistetaan osana perusopetuksen opetussuun
nitelmakokonaisuutta tieclekuntaneuvoston kokouksessa keväällä
2016.
Rehtorin esitys
Opetussuunnitelmatoimikunta esittää tuntijakoa johtokunnan hyväk
syttäväksi opettajakunnan ja opetussuunnitelmatoimikunnan lausunto
jen perusteella (LTITE 3). Keskustellaan opetussuunnitelmatyön etene
misestä.
Päätös:
Keskusteltiin opetussuunnitelmatyön etenemisestä.
Hyväksyttiin Normaalikoulun perusopetuksen tuntijako liitteen 3 mu
kaisesti muutoksella Al-kielen oppimäärään lukuvuosina 2016—2018.
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Normaalikoulun lukiokoulutuksen opetussuunnitelrnan koulukohtaisen tuntijaori hyväksymi
nen
Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista ta
voitteista ja turitijaosta 13.11.2014. Koulukohtainen uusi tuntijako otetaan käyttöön
elokuussa 2016. Yläkoulu-lukion opettajakunta (18.2.2015) ja johtokunnan asettama
opetussuunnitelmatoimikunta (19.2.2015) ovat antaneet lausunnon johtokunnalle
tuntijakoehdotukseksi. (LITTE 4).
http://www.minedu.fi/expori/sitcs/defauh/OPM/Kouluws/koulutuspoliuikkafvireilla koulu
tus/lukio/asetus 131 1.pdf
http://www.mincdwfifexport/sftes/defauItJOPM/Kouluius/koulutuspolitiikka/vircilla koulu
tus/Iukio/131 L fi Liite Lukion tuntijako.pdf
Lukion rehtorin ehdotus:
Käydään keskustelu tuntijakoehdotuksesta ja johtokunta hyväksynee Normaalikoulun lukion koulukohtaisen tuntijaon opettajakunnan ja opetussuunnitelma
toimikunnan lausuntojen (LITTE 4) perusteella.

Päätös:
Keskusteltiin lukiokoulutuksen koulukohtaisesta tuntijaosta.
Hyväksyttiin Normaalikoulun lukion koulukohtainen tuntijako liitteen 4 mukai
sesti muutoksella, että yksi ja ainoa Al-kielen koulukohtainen syventävä kurssi
siirtyy koulukohtaiseksi soveltavaksi kurssiksi.
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Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ja lukiokoulutuksen itsearviointi INKA
arviointijärjestelmän avulla ja oppirnisympäristön kokonaisvaltainen arviointi ja kehittäminen
-

Yläkoulun ja lukion rehtorien esitykset:
Perusopetuksessa on aloitettu suunnittelemaan INKA —arviointijärjestelmän käyt
töä opetuksen ja toiminnan kehittämiseen.
Lukiossamme on eräänä oman toiminnan kehittämisen välineenä
INKA- arviointijärjestelmä.
http: / /www.educlusterfinland.fi /fi /laatu-ja-arviointi
1.vuosikurssin opiskelijat vastasivat syyskuun alussa (2014) Opintojen aloittavien
—kyselyyn ja 3.vuosikurssin opiskelijat vastasivat helmikuun (2015) alussa Opinto
jen loppuvaiheen abi-kyselyyn. Tuloksissa (LIITTEET 5 ja 6) on mukana myös ver
tailuryhmän (muut lukiot) vastaavat tulokset. Lukiomme koulukohtaiset tulokset
ovat hyvin linjassa vertailuryhmän tuloksiin.
Lukion 2. vuosikurssi vastaa omaan kyselyynsä toukokuussa 2015.
Yläkoulu ja lukion rehtorit tekevät kokouksessa lyhyen yhteenvedon ja käydään
keskustelu.
Johtokunnan jäsenen Vexi Virtasen aloite oppimisympäristön kokonaisvaltaisesta
arvioinnista ja kehittämisestä (LIITE 7)
Päätös:
Lukion rehtori Kirsti Koski esitteli INKA-arvioinnin tuloksia lukion osalta. Tulok
sista käytiin vilkasta keskustelua.
Yläkoulun rehtori Annamari Murtorinne kertoi arvioinnin roolista oppimisen ke
hittämisessä sekä INKA-arvioinnin suunnitelmista perusopetuksen vuosiluokilla 7—
9.
Johtokunnan jäsen Vexi Virtanen esitteli aloitettaan oppimisympäristön kokonais
valtaisesta arvioinnista ja kehittämisestä. Näitä teemoja voidaan hyödyntää INKA
kyselyjen laadinnassa.
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua.
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Muut asiat
a) Normaalikoulun koululounaiden valmistukseen käytettyjen raakaaineiden alkuperä. Sonaatti Oy:n toimitusjohtaja Arto Maijalan vastaus
(LITTE 8).
Johtokunnan jäsenen Vexi Virtasen aloite koululounaiden raaka-aineiden
tuotantotavan ja alkuperän esillä olosta ruokalassa (LIITE 9).
Päätös:
Johtokunnan jäsen Vexi Virtasen esitteli aloitettaan koululounaiden raakaaineiden tuotantotavan ja alkuperän esillä olosta koulun ruokaloissa.
Normaalikoulun johtokunta esittää, että koulun ruokaloihin ja/tai net
tisivuille pitäisi saada esille, miten kouluruoka on tuotettu siinä määrin
kuin se on mahdollista.

b) Nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 5. luokan Al
kielen osalta lukuvuonna 2015—2016.
Päätös:
Yläkoulun rehtorin esityksen mukaisesti hyväksyttiin muutos nykyiseen
perusopetuksen opetussuunnitelmaan siten, että lukuvuonna 2015—2016
on 5. luokalla yksi vuosiviikkotunti enemmän Al-kieltä kuin aiemmin.
LIITE 10.
c) Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava johtokunnan varsinainen kokous on torstaina 21.5.2015 klo 18.00—
21.00 (y]äkoulun ja lukion luokassa 1038, Yliopistokatu 1, ensimmäinen
kerros, sisäänkäynti Yliopistokadun puoleisesta isosta tammiovesta ).
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kokouksen päättminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.21.

