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39. Kokousvirkailijoiden valinta

Valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

Päätös: sihteeriksi Antero Hietamäki, pöytäkirjan tarkastajat Niina Rekiö-Viinikainen ja OlliPekka Salo
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40. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista on toimitettava kokouksen osallistujille vähintään kolme arkipäivää
ennen kokousta.
Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan
jäsenistä on läsnä.
Esityslista on postitettu johtokunnan jäsenille 20.5.2021

Johtavan rehtorin esitys: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin johtavan rehtorin esitys.
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41. Esityslistan hyväksyminen

Johtavan rehtorin esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin johtavan rehtorin esitys.
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42. Ilmoitusasiat
a)

Rehtorit kertovat alakoulun, yläkoulun ja lukion sekä ohjatun opetusharjoittelun
opetusjärjestelyistä ja opetuksen toteutuksesta päättyvänä ja tulevana lukuvuonna.

Johtavan rehtorin esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin johtavan rehtorin esitys.
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43 Normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset

PERUSOPETUS 7-9
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on muutettu ja täydennetty koskien
päättöarviointia, oppilaanohjausta ja ohjaussuunnitelmaa. Muutosten mukaiset
koulukohtaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.
Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 31.12.2020_1.pdf (oph.fi)
Oppilaanohjaus ja ohjaussuunnitelma - muutokset (oph.fi)
Jyväskylän normaalikoulun opetussuunnitelman päivitetyt osiot ovat nähtävillä
PedaNetissä (salasana: ”luonnos”)
(LUONNOS, ASTUU VOIMAAN 1.8.2021) Oppiaineet (❖ oppimäärät) vuosiluokilla 7–9
(peda.net)
(LUONNOS, ASTUU VOIMAAN 1.8.2021) Oppilaanohjauksen suunnitelma (peda.net)
Muutosten keskeiset sisällöt yläkoulussa ovat päättöarvioinnin kriteeristön
tarkentuminen (arvosanan 8 lisäksi kriteerit myös arvosanoille 5, 7 ja 9), sekä toisen
asteen niveltyön aiempaa vahvempi painottuminen oppilaanohjauksessa.
PERUSOPETUS 1-6
Lukuvuoden aikana on alakoulun opettajakunta tarkistanut 1.-5. luokkien oppiaineiden
tavoitteita ja sisältöjä, sekä arvioinnin kohteita / hyvän osaamisen
kriteereitä. Tarkennusten tekeminen koulumme OPS:aan on tapahtunut voimassa olevan
valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden, sisältöalueiden, arvioinnin kohteiden ja kuudennen
luokan hyvän osaamisen kuvauksien pohjalta. Työ on ollut osa OPS:n säännöllistä
arviointityötä. Nyt tehty tarkistuskierros on kuitenkin ollut normaalia laajempi, kun OPS
on ollut käytössä jo viisi vuotta. Todennäköisesti ollaan siis 10 vuoden OPSuusimiskierron puolivälissä.
Vuoden 2014 valtakunnallisessa opetussuunnitelman perusteissa hyvän (8) osaamisen
kriteerit on annettu vain kuudennelle luokalle. Muiden luokkatasojen kriteerit on
aikanaan laadittu Normaalikoulussa OPH:n ohjeiden mukaisesti yhdessä keskustellen,
kuudennen luokan kriteereihin peilaten ja niitä vuosiluokkaistaen.
Tämän lukuvuoden aikaista tarkistusyötä on tehty pääosin YS-ajalla vuosiluokka- /
ainetiimeittäin ja työn ohjauksesta on vastannut alakoulun pedagoginen kehittämistiimi.
Työ jatkuu jo ensi lukuvuonna, kun OPH on julkaissut laatimansa uudet 6. luokan
kriteerit myös arvosanoille 7 ja 9.
Vanhat ja uudet tekstit ovat näkyvissä Norssin OPS:ssa lukujen 11 ja 12 takana,
oppiaineittain. Ylimpänä taulukkona on voimassaoleva, toisena taulukkona on tehdyt
muutokset (punaisella) ja alimpana opettajakunnan uusi esitys hyväksymistä varten.
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Materiaalia on todella runsaasti,
koska tarkistuksen kohteina olivat kaikki oppiaineet jokaisella vuosiluokalla.
Ikäluokittain voi
tulokulma kirjaamiseen olla hieman erilainen, mutta kaikki ovat ohjeiden mukaisia
tapoja.
Opetussuunnitelman ulkoasua ja käytettävyyttä työstetään myös loppukevään ja ensi
lukuvuoden aikana. Tämä ei osaltaan aiheuta hyväksymismenettelyä, koska kyseessä on
vain tekninen muutos.
Norssin perusopetuksen OPS: https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops
(Valitse luvut 11 tai 12 >>> Oppiaineet)
Alakoulun opettajakunta on kokouksessaan 19.5.2021, ja yläkoulun/lukion opettajakunta
kokouksessaan 7.4.2021 päättänyt esittää päivitettyä perusopetuksen
opetussuunnitelmaa johtokunnan hyväksyttäväksi.
Johtavan rehtorin esitys:
Keskustellaan opettajakunnan esityksestä johtokunnalle ja hyväksytään Normaalikoulun
perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset vahvistettavaksi kasvatustieteiden ja
psykologian tiedekunnalle. (Leppiniemi, Halonen)
Päätös: Hyväksyttiin johtavan rehtorin esitys
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44. Normaalikoulun johtosäännön ja johtamisjärjestelmän muutostarpeiden tarkastelu
Suomen yliopistojen normaalikouluissa/harjoittelukouluissa on pitkään ollut
vallitsevana järjestelmä, jossa johtava rehtori valitaan avoimella haulla toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen, mutta kouluasteiden rehtorit ja vararehtorit valitaan
opettajakunnasta viiden tai kuuden vuoden määräajaksi. Oulun yliopiston
harjoittelukoulu on vuonna 2013 muuttanut kouluasteiden rehtoreiden valinnan
johtavan rehtorin valinnan kaltaiseksi, eli siellä kaikki rehtorit valitaan avoimella haulla
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Jyväskylän normaalikoulun nykyisten kouluasteiden rehtoreiden ja vararehtoreiden
määräaikaiset toimikaudet päättyvät 31.7.2022. Uudet kuuden vuoden määräajoiksi
valittavat rehtorit olisi hyvä valita vuoden 2021 loppuun mennessä, jotta uudet rehtorit
ehtivät perehtyä tehtäviinsä ja valinnat osataan ottaa huomioon seuraavan lukuvuoden
suunnittelussa ja opettajarekrytoinneissa.
Tässä yhteydessä olisi kuitenkin luontevaa tarkastella sitä, olisiko perusteltua muuttaa
rehtoreiden valinta samanlaiseksi kuin Oulussa, eli avoimella haulla toistaiseksi
voimassa oleviin työsuhteisiin. Samalla voitaisiin tarkastella myös rehtorien tehtäviä ja
työnjakoa suhteessa Normaalikoulun johtamisjärjestelmän kokonaisuuteen. Tähän
työnjakoon merkittävästi vaikuttavana Normaalikoulun erityispiirteenä on
opetusharjoittelun jäsentyminen yhtäältä perusopetuksen vuosiluokille 1 – 6
(alakouluun) sijoittuvaan luokanopettajaksi opiskelevien harjoitteluun sekä toisaalta
perusopetuksen vuosiluokille 7 – 9 (yläkouluun) ja lukioon sijoittuvaan aineenopettajien
harjoitteluun, mikä aiheuttaa tiettyjä haasteita yhtäältä yhtenäisen perusopetuksen ja
toisaalta yläkoulun ja lukion yhteisten aineenopettajien lähiesimiestyön jäsentämisen
näkökulmista.
Normaalikoulun johtosääntö on päivitetty viimeksi vuonna 2016, minkä vuoksi
johtosääntöön tarvittaisiin myös pienempiä, lähinnä teknisluontoisia päivityksiä.
Mahdolliset muutokset olisi saatava kasvatustieteen ja psykologian tiedekuntaneuvoston
käsiteltäviksi 23.9.2021 ja edelleen yliopiston hallituksen päätettäväksi 25.10.2021, jotta
rehtoreiden täyttöprosessit ja mahdolliset uusien rehtoreiden perehdytykset saadaan
tehdyksi hyvissä ajoin ennen nykyisten rehtoreiden toimikausien päättymistä.
Johtava rehtori on alustavasti sopinut, että Jyväskylän ammattikorkeakoulun
ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutuksen päällikkö Jari Kalavainen ja
lehtori Ari Hyyryläinen voivat fasilitoida muutostarpeiden kartoittamista
haastattelemalla johtokunnan jäsenet ja muutaman muun avainhenkilön sekä tekemällä
haastatteluista yhteenvedon ja sen pohjalta luonnoksen johtosäännön muuttamiseksi.
Johtavan rehtorin esitys:
Keskustellaan johtamisjärjestelmän ja johtosäännön muutostarpeista tuoden esiin
erilaisia näkökulmia. Päätetään aloittaa johtamisjärjestelmän tarkastelu johtokunnan
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jäsenten ja muutaman muun avainhenkilön haastatteluilla ja asetetaan tavoitteeksi, että
johtokunnan seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys johtosäännön muutoksiksi.
Päätös: Hyväksyttiin johtavan rehtorin esitys.
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45. Muut asiat
a)
Normaalikoulun johtokunnan seuraavien kokouksien ajankohdat.
Johtokunnan varsinaiset kokoukset lukuvuonna 2021–2022 ehdotetaan
pidettäväksi:
tiistaina 14.9.2021 klo 18.00–21.00 (yläkoulun ja lukion luokassa 1038,
Yliopistonkatu 1),
tiistaina 14.12.2021 klo 18.00–21:00 (alakoulun opettajanhuoneessa, 3 krs.,
Pitkäkatu 8) ja
tiistaina 10.5.2022 klo 18.00–21:00 (yläkoulun ja lukion luokassa 1038,
Yliopistonkatu 1).
Lisäksi tarvittaessa pidetään iltakoulukokouksia.
Päätös: Hyväksyttiin johtavan rehtorin esitys
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46. Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.

