Tampereen steinerkoulun lukion opiskelijakunnan hallituksen kokous

Aika

24. Maaliskuuta. 2016

Paikka

Tampereen Rudolf Steiner -koulu

Läsnäolijat: Roope Mäkinen, Paavo Hyörinen, Santeri Sylander, Islam Al-Nassar, Mea Nevanranta, Niklas Gummerus, Aapo Laukkanen, Hanna-Kaisa Metsberg, Jesper Erikson- Lukiokummi.

§1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa: 12:41

§2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen koska paikalla on yli 4 henkeä.

§3

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin lisäyksin kokouksen asialistaksi.

§4

Urheilupäivä
Steinerin kymmenottelu
- Futis?
- Älyllinen toiminta tms?
- Pesis?

Emmi Opo saapuu ajassa 12:52
Kokous tauko 12:57
Viivi Vilén saapuu ajassa 12:58
Kokous jatkuu 13:01
Miia rehtori saapuu ajassa 13:02
Päätetään, että pelataan jalkapalloa yhdessä opettajien kanssa joskus viikoilla 20–22.
Kysytään Ilkka Aaltosta varaamaan kentät Kaukajärveltä. Piknik?

§5

Waterit
Aapo ja Islam lähtevät Lahteen Watereille.
Hinta arvio on: osallistumismaksu 52€ x 2
matka n. 0,23€/km eli 2 x 115km x 0,23€ eli n. 54€
yht. n. 160€
Miia Bergmanin kanssa alustavasti sovittu, että koulu maksaa yllämainitut kulut
maksutositteita vastaan. Aapon ja Islamin itse tehtävä korvaus hakemus toimistossa.
Aapo ja Islam tekevät matkastaan blogi- tekstin koulun sivuille.

§6

Kevät

§7

Tampereen seudun tvt-strategia
Mietittiin miten stelu voisi osallistua tvt-strategian?

Hanna vie asiaa eteenpäin. Stelu tekee linkin joka kuvaa sitä miten opiskelijoiden tuotokset
saadaan tvt:n avulla näkyväksi (Blogit, videot, dia esitykset, näyttelyt info tv:ssä ja
instassa..)

§8

Bunkkeri
Bunkkeri viedään opekokoukseen, laitetaan vähän kuntoon torstaina ruokavälkällä ja sitten
käyttöön. Avaimen saa opettajan huoneesta kuittausta vastaan ja se on kuitattava myös
palautettaessa. Hanna selvittää päiväkotilaisten nukkumaan meno ajat.

§9

Lukiokummin terveiset
Jesper esittäytyi ja vastasi kysymyksiin.

§10

Ilmoitusasiat
Biojäte asia ei onnistunut niin hyvin kun mahdollista. Nikke ottaa vastuun bj:stä.

§11

Rehtorin ja opon terveiset
Miia kertoi hyvinvointi viikoista. Kysyi haluaako opiskelijakunta osallistua toimintaan.
Olisiko mahdollista pitää tanssiaiset/Bailut hyvinvointi viikon aikana perjantaina?
Teema päivät: Ma - Poika & Tyttö
Ti - Pisnes
Ke - Tooga
To - Kasari
Pe - Barokki/Fänsi

§12

META
Ei META:a

§13

Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa: 14:15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Santeri Sylander

Paavo Hyörinen

