Ylöjärven kaupunki

Esiopetuspilotti Ylöjärvellä
Lape-hanke
Koulu ja vapaa-aika lapsen tukena

Ylöjärven kaupunki

Vastaava koulukuraattori Tuija Landström

Pilotti-työryhmä
• Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Eija Järvisalo
• Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Heidi Seppälä
• Koulupsykologi Juuso Kuusjärvi
• Perheohjaaja Sanna Lammi
• Koulukuraattori Mikko Salmela
• Terveydenhoitaja Katriina Uusi-Illikainen

• MLL Hämeen piirin koordinaattori Suvi Myllärniemi
• Vastaava koulukuraattori Tuija Landström
• Pippuri-koordinaattori Susanna Raivio
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Ylöjärven esiopetuspilotti:
Ohjeistukset esi- ja alkuopetuksen siirtymäyhteistyöhön
• Miksi?

• Tavoite:

- käytänteet eivät olleet yhtenäisiä kaikilla
kouluilla
- huoltajien ja henkilöstön tietoisuus
yksilökohtaisista oppilashuollon
palveluista heikohkoa
- oppilashuoltopalveluiden vähäinen käyttö
esiopetuksessa (monialaiset
asiantuntijaryhmät, konsultaatiot,
siirtymävaihe)
- työnjako toimijoiden kesken epäselvää
esim. perheohjaajat – kuraattorit

• Ylöjärven esi- aja alkuopetuksen
siirtymäyhteistyön ja
oppilashuoltopalveluiden mallintaminen
• Palvelulupaus: Asiakkaat ovat aina
oikealla ovella
-> työntekijä hoitaa tarvittavan
palveluohjauksen
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Toimenpiteet
1. Esiopetuksen tuen ja oppilashuollon ammattilaisten työnjaot (veo, koupsy, kura, nopea

perhetyö, terkka) - esite
2. Toimintaohjeet, vuosikello:
• Esi- ja alkuopetuksen siirtymäkäytänteet, nivellys ja tuen portaat (kevät 2015),
päivitetään esiopetuksen osalta ja lisätään oppilashuollolliset palvelut
3. Opetuspäällikön ja rehtorien kanssa tehtävä yhteistyö:
• tasapuoliset palvelut ja nivellykset, tiedonsiirtopalaverit lapsen edun mukaisesti
4. Lasten ja vanhempien informointi ja osallisuus, hyvien käytänteiden jakaminen:
• esite, kasvot tutuiksi/MLL, esim. Kauraslammen messut, esittelyvideot, esiopetuksen

kaavake: lapsen ja vanhempien ajatuksia kouluun -> oppilashuollon palvelut +
suunnitelmallisuus
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Esi- ja alkuopetuksen
siirtymäyhteistyö

Ylöjärven kaupunki

Esi- ja alkuopetuksen nivellys + oppilashuollon palvelut
TAMMIKUU
•Nivellystunnit alkavat
•Yhteisen alueen oppilasjako
•Tuen oppilaiden koulusijoituspalaveri, oh:n konsultaatio ja
osallistuminen (sovitaan
maaliskuun oppilaskohtaisiin
tuen palavereihin osallistujat),
haku pienluokille

Yhteistyö
luo
luottamusta.

MAALISKUU

Oppilaskohtaiset tuen palaverit alkavat,
oh:n osallistujat sovitusti mukana
IP-ilmoittautuminen
Koulukirjeet (myös oh)
Tiedonsiirtopalaverit, vanhemmat
+ eskariopet

HUHTIKUU
•Tiedonsiirtopalaverit, oh:n
konsultaatio tarvittaessa
•Tiedonsiirtolomakkeet
terveydenhoitajalle huhtikuun
loppuun mennessä

LOKAKUU
•Ped. arviot ja selvitykset ja
oppimissuunnitelmat (eskari ja
1.lk), oh:n konsultaatio ja läsnäolo
tarvittaessa

SYYSKUU
Yhteistyön
suunnittelupalaveri, oh:n
läsnäolo tarvittaessa
Lukuvuosisuunnitelma
Oh:n yhteydenpito eoryhmiin + vanhempiin
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Yhteiset
koulutukset,
esi- ja alkuopetuksen
yhteistyöpäivä tms.

ELOKUU
•Mahdollinen joustava koulun
aloitus
•Esite esiopetuksen tuen ja
oh:n palveluista koteihin
• esiopetus huomioitava
koulun yhteisöllisessä
oppilashuoltoryhmässä

TOUKOKUU
•Kouluun
tutustuminen (myös
vanhemmille), oh
mukana

Tieto
tuo
turvaa.

Esi- ja alkuopetuksen nivellys + oppilashuollon palvelut
kuukausi

tapahtuma

vastuutoimija

Elokuu

Joustava koulunaloitus

Luokanopettaja + lto+ erityisopettaja (+
IP-toiminta)

Esite oppilashuollon palveluista (=oh) koteihin

Oppilashuollon työntekijät

Esiopetus huomioitava koulujen yhteisöllisessä
oppilashuoltoryhmässä

Rehtorit

Yhteistyön suunnittelupalaveri, oh:n läsnäolo
tarvittaessa

Rehtori

Lukuvuosisuunnitelma

Esiopetus + koulu

Oh:n yhteydenpito eo-ryhmiin + vanhempiin

Oppilashuollon työntekijät

Oppimissuunnitelmat

Lto

Pedagogiset arviot ja selvitykset, oh:n konsultaatio
ja läsnäolo tarvittaessa

Lto + veot (+ oppilashuollon työntekijät)

Syyskuu

Lokakuu
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kuukausi

tapahtuma

vastuutoimija

Tammikuu

Nivellystunnit alkavat

Rehtori + erityisopettaja

Yhteisen alueen oppilasjako

Opetuspäällikkö

Tuen oppilaiden / erityisen tuen oppilaiden
koulusijoituspalaveri, haku pienluokille

Opetuspäällikkö + veot +
oh:n työntekijät

Oppilaskohtaisen tuen palaverit alkavat

Lto + (veot + oh:n työntekijät)

IP-ilmoittautuminen

IP-toiminta + vanhemmat

Koulukirjeet (oh samaan kirjeeseen?)

Rehtori + oh:n työntekijät

Tiedonsiirtopalaverit, vanhemmat

Esiopettajat

Tiedonsiirtopalaverit, oh:n konsultaatio
tarvittaessa

Rehtori + lto (+ oh:n työntekijät)

Maaliskuu

Huhtikuu

Lto

Tiedonsiirtolomakkeet terv.hoitajalle kuun lopussa

Toukokuu

Kouluun tutustuminen, myös vanhemmille
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Luokanopettaja,
Rehtori, oh:n työntekijät, MLL

pvm

