Tampereen Rudolf Steiner -koulun opiskelijakunta
Hallituksen kokous 14.04.2021 klo 10.15
paikka: Matematiikan luokka
Läsnä: Roberto Martinez Keisala, Alisa Murzich, Vilma Suovanen, Niilo Vuorilahti, Tomas
Ollonen, Siiri Rönkä, Nea-Sofia Rikala, Jasmin Ben-Dor, Hanna Metsberg (opiskelijakunnan
ohjaava opettaja)
Poissa: Linda Salo, Richard Toom, Laura Äikäs, Tuka Al-Salman, Martin Haukka
PÖYTÄKIRJA
1. § Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Tomas Ollonen avasi kokouksen klo 10.20
2. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin sihteeriksi Siiri Rönkä ja pöytäkirjan tarkastajaksi Nea-Sofia Rikala
4. § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
5. § Tulevat tapahtumat / toiminnan suunnittelua
Viime viikolla pidetyssä epävirallisessa tapaamisessa keskusteltiin:
- seinätaulut: Koulun viihtyvyyttä ja värikkyyttä voisi lisätä maalaamalla luokkien
seinätauluja lisää ja tehdä ruotsin luokan viereisen kesken jääneen taulun valmiiksi.
Sovittiin, että hallituslaiset katsovat, mihin luokkiin tauluja olisi mahdollista maalata
(eli niistä löytyy seinältä ruskea pahvitaulu).
- uusi opetusssuunnitelma: Keskusteltiin siitä, että olisi kiva saada jokin spesiaali
liikunnan kurssi esim. liikuntapassi tai sitten valinnaisten liikunnan kurssien sisältöön
opiskelijoiden olisi hyvä päästä vaikuttamaan enemmän. Kuvaamataidon kursseihin
toivottiin enemmän väljyyttä. Kuvaamataidon ja käsityön nykyisiä kurssimääriä
kiiteltiin.
Tässä kokouksessa keskusteltiin:
- Pippuriryhmään olisi hyvä saada opiskelijakunnasta edustaja
- Sijaiset tunneille joihin ei pääse opettajia
- Jasmin ja Nea lähtevät kirjoittamaan kannanottoa koulun ovien auki pitämiseen.
- Opiskelijoiden pitäisi tietää jo valintavaiheessa mitkä aineet ovat lukujärjestyksessä
päällekäin.
- Välitunti systeemi toimii hyvin.
- Valinnaisia kursseja
- Shakkikerho
- Turnaukset
6. § Ilmoitusasiat
-

7. § Muut esille tulevat asiaa
Viime viikolla pidetyssä epävirallisessa tapaamisessa keskusteltiin kursseista, jotka ovat
jääneet toteutumatta ja Hanna lupasi selvittää opekokouksessa lisätietoja:
- 10.-luokan kestävän kehityksen työharjoittelu
- 11.-luokan sosiaalialan työharjoittelu
- Parsifal
- Kulttuurimatka
- Eurytmian toinen kurssi oltava ensi syksynä abeille tarjottuna
8. § Seuraava kokous
9. § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tomas Ollonen
puheenjohtaja

Siiri Rönkä
sihteeri

Nea-Sofia Rikala
pöytäkirjan tarkastaja

