OHJEITA LUOKKA-TOIMIKUNTIEN TYÖHÖN
Luokkatoimikunta
Luokkatoimikuntaan kuuluvat perusluokan oppilaat ja heidän huoltajansa sekä luokanvalvoja.
Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet
Luokkatoimikunnan työ on osa kodin ja koulun yhteistyötä. Se on vapaaehtoista,
omaan aktiivisuuteen perustuvaa toimintaa. Yhteistyön onnistuminen edellyttää
molemminpuolista tuntemusta ja ennakkoluulotonta yhteydenottoa asioita toimitettaessa. Yhteistyön kannalta on välttämätöntä, että kodit ovat riittävästi selvillä koulun
pyrkimyksistä ja toimintatavoista. Kotien aktiivinen osallistuminen koulun ulkopuolella
annettavan opetuksen järjestämiseen on eräs niistä toimintamuodoista, joilla voidaan
edistää kodin ja koulun yhteistyötä.
Luokkatoimikunnan työn tavoitteena on tukea sekä kotia että koulua niiden kasvatustehtävässä.
Järjestäytyminen
Luokkatoimikunnan työtä käynnistettäessä kokouksen avaajana on luokanvalvoja. Kokous päättää luokkatoimikunnan mahdollisesta järjestäytymisestä. Järjestäydyttyään
luokkatoimikunta voi perustaa tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä, joiden nimessä
voi käyttää esim. seuraavia ilmaisuja: luokkatoimikunnan hallitus, työryhmä,
suunnitteluryhmä, toimikunta, keskustelupiiri.
Luokkatoimikunnan toimihenkilöinä (mm. puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja)
toimivat huoltajat, ei opettaja, eikä rahastonhoitajana Liedon kunnan henkilöstöön
kuuluva henkilö.

Toimintamuodot
Toimintamuotoja ovat mm.
•

keskustelutilaisuudet

•

päiväkeräykset

•

retket

•

tempaukset

•

taidetilaisuudet

•

opintoretket

•

teatterimatkat

•

leirikoulut

•

illanvietot

Rahavarojen käyttö
Luokkatoimikunnan toimialaan kuuluu mm. sellaisen koulun ulkopuolella annettavan opetuksen tukeminen, jota ei voida toteuttaa pelkästään koulun talousarvioon varatun
määrärahan puitteissa.
Jos luokkatoimikunta kokoaa rahavaroja, on toimikunnan kokouksessa päätettävä
rahavarojen käyttötarkoituksesta, rahaston hoidosta ja tilintarkastusmenettelystä. Mikäli
kertyneiden rahavarojen käyttötarkoitusta aiotaan myöhemmin muuttaa, päätöksen
varojen käytöstä tekevät huoltajat ja luokanvalvoja yhdessä.
Retkiä voidaan rahoittaa esim. yhteisillä talkoilla ja tempauksilla, mutta myös siten, että
kotona tehtyä työtä vastaan tuodaan sovittu summa retkikassaan.
Varojen keruun tulee olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista. Jokaisella oppilaalla tulee
olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen
työsuunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa
osallistunut varojen keräämiseen.
Koulu ei osallistu luokkaretkien tai leirikoulujen rahoitukseen.
Luokkatoimikunnan rahoituksen turvin tehtävästä toiminnasta laaditaan toimintasuunnitelma. Suunnitelma sisältää aikataulun, ohjelman ja selvityksen rahoituksesta. Vain koulun
työsuunnitelmassa hyväksytyt leirikoulut ja retket voidaan toteuttaa.

Toiminnan rajaamista
Yleisten hippojen järjestämistä ei voida pitää koulun työalaan kuuluvana tehtävänä. Jos
hippamuotoisia iltatilaisuuksia järjestetään, ne on suunniteltava jollekin suljetulle ryhmälle, esim. yhden tai useamman perusluokan kodeille. Suljettuihin tilaisuuksiin voidaan
varata myös koulurakennuksen tiloja.
Oppilaiden lähettäminen pyytämään lahjoituksia paikkakunnan yrityksiltä ei ole sallittua.
Pelkkä viikonloppumatka laivalla Tukholmaan ei täytä niitä oppimis- ja kasvatustavoitteita, joita luokkatoimikunnan työllä on tarkoitus tukea.
Mikäli leirikoulu tai opintomatka välttämättä halutaan järjestää viikonloppuna, siihen pitää hakea erikseen lupa koulutuslautakunnalta.

Leirikoulut ja opintomatkat toteutetaan pääsääntöisesti kotimaassa. Ulkomaille voi suunnitella ystävyyskunta- ja oppilasvaihtotoimintaan liittyviä matkoja.
Leirikoulut ja opintomatkat suositellaan pidettäviksi aikaisemmin kuin yhdeksännen
luokan keväällä – joka tapauksessa aikaisemmin kuin toukokuun lopussa.
Jos oppilas siirretään perusluokalta esim. erityisluokalle, hän voi saman lukuvuoden aikana osallistua entisen luokkansa retkelle, jos se muuten katsotaan mahdolliseksi.
Ohjeistoa
•

Koulun ulkopuolella annettavaa opetusta järjestettäessä on noudatettava koululle
annettuja turvallisuus- ja vastuukysymyksiä koskevia säännöksiä, määräyksiä ja
ohjeita.

•

Matkojen ja retkien aikana koulun järjestyssäännöt koskevat oppilaiden ja
opettajien lisäksi myös matkaan osallistuvia huoltajia.

•

Ennen matkaa on opettajien ja matkaan osallistuvien huoltajien pidettävä
yhteisneuvottelu matkasuunnitelmasta.

Leirikoululla tarkoitetaan koulun järjestämää toimintaa, jonka ohjelmaan kuuluva eri
oppiaineiden opetus, vapaa-ajan vietto, majoitus ja ruokailu järjestetään koulun ulkopuolella. Leirikoulun järjestämisestä ja sen yleisistä puitteista päätetään koulun työsuunnitelmassa.

