Koulutuskeskus Sedu
Kotiväenfoorumin kokous

Aika

keskiviikko 20.1.2016 kello 17.30

Paikka

Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki
Kokoustila: 140B, B-sisäänkäynnin vieressä

Kutsutut

Hietarinta Anu
Huttunen Jarmo
Jokiaho Tuija
Jokinen Mia
Juupaluoma Marko
Juvonen-Siltala Heli
Kivinen Anna
Lahti Hannu
Lamminmäki Jarmo
Lassila Hellevi
Leino Tea
Lepola Reija
Linna Eila
Loukasmäki Heli
Luukaslammi Katja
Mattila Tuija
Nevala Kyösti
Norja Virpi
Palomäki Jukka
Paulasaari Satu
Pesonen Minna
Raivio MajLis
Ranta Tuula
Rytylä Minna
Tukeva Jorma
Valtari Anna
Vuorenmaa Kirsi

Muistio
Kokouspäivämäärä 20.1.2016

Käsitellyt
asiat
Asia n:o

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
2. Kotiväenfoorumin toimintamuodoista ja koollekutsumisesta sopiminen
- päätettiin, että koollekutsuminen sähköpostilla
- kokoontumisia jatkossa 2-4 kertaa lukukaudessa
- kokoontumispaikka vaihtelee
- kokouksien toivottu alkamisaika klo 17.30-18.00
3. Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
- Reija Lepola, Hellevi Lassila sekä koulutuspäälliköt kävivät läpi ammatillisen
koulutuksen ajankohtaisia kuulumisia
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4. Kotiväenfoorumin toimintasuunnitelman laatiminen
- kokoukseen osallistujat keskustelivat pienryhmissä toiveista ja käytänteistä
jatkossa kotiväenfoorumin toimintaan liittyen sekä asioista ja aiheista, joita
toivotaan käsiteltävän.
Tässä toiveita/ideoita/ajatuksia:
- kokouksia jatkossa pari kertaa lukukaudessa, max 3-4 kertaa
- kokoukset iltaisin, klo 17.30 aloitusaikana hyvä, ei mielellään ma eikä pe
- kokouskutsut lähetetään sähköpostilla
- opiskelijan mahdollisuudet -> SakuStars
- opiskelijoiden palvelut, esim. terveydenhoito
- vanhempien kiinnostuksen kehittäminen oman lapsen opiskeluun
- vanhemmat lasten äänitorvina
- foorumin jäsenet pitävät yhteyttä muihin vanhempiin
- työssäoppimispaikkoja heikosti
- oppilaitoksen yhteydenpito kotiin
- eritasoisten opiskelijoiden huomioiminen -> hyvät opiskelijat
- vapaamuotoiset tapaamiset
- mentorivanhempia
- opiskelutekniikka
- ammatti-identiteetin tuloksellinen kehittäminen
- osaamisalan valinta
- tietoa opiskelijan arkeen
- tiedottamisen kanavat -> WinhaWilho
- kotiväen osallistuminen
- työllistyminen
- digilisaatio, kännykän käyttö
- taloustilanne
- tilat, välineet, oppimisympäristöt
- yrittäminen
- oppilashuolto, miten toimii?
- oppilashuolto-ohjelmat
- käytänteet -> läsnäolo, täsmällisyys tuntien pidossa, etäpäivät, opiskelijavahti
- erityisopetus
- arviointi -> osaamisperusteisuus, osaamispisteet

5. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
- seuraava kokous keskiviikkona 9.3.2016 Sedu Ähtärissä. Kokouskutsu tulee
lähempänä ajankohtaa, samoin tieto yhteiskuljetuksesta Seinäjoelta
- kevään viimeinen tapaaminen on Seinäjoella 10.-12.5.2016 pidettävän
Taitaja2016 tapahtuman yhteydessä. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

6. Muut asiat
- Sedun nettisivuille tulee oma linkki kotiväenfoorumille ja sinne päivitetään
jatkossa foorumiin liittyvää tietoa

