Järvenpään Lukion vanhempainyhdistys

Kokousmuistio
11.9.2019

Teema: vaihto-oppilaiden vierailu
Aika
Paikka
Läsnä:

11.9.2019 klo.18.30-20.00
Järvenpään lukio
Tanja Paljakka, Maarit Kaisanlahti, Marjo Sinivaara, Tiina Huuhtanen, Päivi Mäkinen, MarjaLiisa Lehtiniemi, Pauliina Purola ja Päivi Christensen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:32.
2. Vaihto-oppilaiden puheenvuorot ja keskustelua heidän kanssa
Kokouksessa kolme vaihto-oppilasta kävi kertomassa kokemuksistaan: EF:n kautta tullut vaihtooppilaspoika Turkista (ollut Suomessa 3 viikkoa) ja vaihto-oppilastyttö Japanista (ollut Suomessa
noin kuukauden). Ovat viihtyneet Suomessa tähän mennessä ja aikovat opiskella suomea. Tämän
lisäksi suomalainen Suvi kävi kertomassa viettämästään vuodestaan. Suvi ei ollut kovin innostunut
englantilaisesta koulujärjestelmästä, joka ei ollut kovin laadukasta eikä opiskeltavaa ollut paljoa
vuoden aikana. Kouluruoka oli roskaruokatyyppis
tä eikä koulun kahvilasta saanut mitään terveellistä. Suomalainen kouluruoka tuntui huomattavasti
paremmalta vuoden jälkeen.
Järvenpään lukiosta lähtee vuosittain 10-20 oppilasta vaihto-oppilaaksi.
Nyt taas saadaan valtionosuus vaihto-opiskelijoista, joinakin vuosina rahaa ei valtiolta saatu.
Kansainvälisyys on osa Järvenpään lukion toimintaa eikä ole riippuvainen vuosittaisista
rahoituksista.
Koulusta on lähdössä opiskelijaryhmiä mm. Kiinaan, Irlantiin, Saksaan, Ranskaan ja Italiaan.
Koulusta on lähtenyt myös opettajia vaihtoon mm. Kiinaan.
3. Seuraavan tapaamisen aihe
Esitys: kouluterveyskysely ja koulupsykologin vierailu seuraavassa kokouksessa.
Kouluterveyskyselyn tulokset tulevat ensi viikolla. Kyselyyn on keväällä järjestetty koulussa aikaa.
Tämän lisäksi keskusteltiin paljon kiusaamisesta ja koulujen erilaisista käytänteistä
kiusaamistapauksissa.
Päätös: Marja-Liisa selvittää koulupsykologin vierailua, mutta ei voi luvata mitään, kun nykyinen jäi
virkavapaalle. Koonti kouluterveyskyselystä käydään läpi seuraavassa kokouksessa.
4. Vanhempainliiton kysely haastatteluun

HS haluaisi haastateltavaksi perheen liittyen ko. perheen vanhempien ja nuorien/lapsien väliseen
vuorovaikutukseen. Haastattelu liittyy kouluterveyskyselyyn.
5. Muut asiat
Tilin käyttöoikeuksien siirto on ollut hankalaa, kun jostain syystä tili on alun perin avattu väärin.
Nordean mukaan vanhempainyhdistykselle pitää avata uusi tili. Päivi, Päivi ja Sirpa selvittävät tilin
tilannetta ja mahdollista siirtoa toiseen pankkiin, jos uuden tilin käyttöehdot ovat epäedulliset.
Mahdollisesta pankin vaihdosta päätetään seuraavassa kokouksessa.
Koulupäivät 2020-2021, rehtorin esittelemä ehdotus:
Syyslukukausi: ti 11.8.-18.12.2020
Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat 14.9.2020
Kevätlukukausi: 7.1.2021-5.6.2021
Talviloma vko 8 22.2.-28.2.2021
Pääsiäisloma pe 2.-5.4.2021
Helatorstai to 13.5.2021
6. Seuraavat kokoukset
a.
b.
c.
d.

ke 23.10. klo 18.30-20.00
to 14.11. klo 18.30-19.15 Teema: syksyn stipendit
to 23.1.2020 klo 18.30-20.00
alustavasti ehdotuksena to 23.4.2021, päivämäärä tarkennetaan 23.10. kokouksessa

7. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:09

Päivi Christensen
puheenjohtaja

Pauliina Purola
kokouksen sihteeri

