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Esityslista:

Kokous2/ 2014-2015

Perjantai 14.11. klo 9.00- 10.00
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Hyvinvointikampus, Terveystie 1, Kielo-luokka (C267)
rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.)
rehtori Markku Anttila, Lucina Hagmanin lukio (siht.)
rehtori Raimo Lammi, Kokkolan yhteislyseon lukio
rehtori Ulla-Maija Latvala, Kiviniityn lukio
rehtori Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium
(rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio, virkavapaalla lk 2014-15)
vs. rehtori Jonna Finell, Kokkolan aikuislukio
rehtori Leevi Norrena, Kannuksen lukio
rehtori Taina Lehtonen, Kaustisen musiikkilukio
rehtori Tero Lahtinen, Vetelin lukio
rehtori Erland Slotte, Kronoby gymnasium
rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio
rehtori Hannu Sulkakoski, Pietarsaaren suomenkielinen lukio
rehtori Outi Leväniemi, Perhon lukio
rehtori Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio
rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto
toimialapäällikkö Tuula Junttila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Tom Bjon, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Kaija Kähäri-Wiik, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Merkittiin läsnäolijat, paikalla 13 jäsentä.
2. Hallituksen esitys toisen asteen koulutuksen järjestämisluvista ja rahoituksesta, Markku Anttila
Asian käsittely: Käytiin keskustelua rahoituksesta. Perhonjoki- ja Lestinjokilaaksoissa on aloitettu
keskustelut mahdollisesta verkoston tiivistämisestä. Saavutettavuus-kriteerissä otettaneen
huomioon kytkös perusopetukseen, jotta se pysyy laadukkaana. Lukiokoulutuksen tuntijako
valmistunut ja muutokset vähäisiä eli lähinnä toimintakulttuuriin liittyviä.
Aiheeseen liittyvää OKM:n tilaisuutta 27.11. klo 13.30 – 16.00 voi seurata oheisen linkin kautta
http://www.livekuva.fi/minedu27112014.html
3. Ammatillisen koulutuksen OPS-uudistuksen tärkeimmät asiat, Sirkku Purontaus
Asian käsittely: Käytiin pikaisesti läpi OPS-uudistusta. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen
määräys tarkentaa lukio-opinnoista opintojen tunnistamista ja tunnustamista.
Materiaali luettavissa tarkemmin seuraavista linkeistä:
- ampe uudistus
- osaamisen tunnustamisen määräys
- yhteisten tutkinnon osien tunnustaminen lukiosta
- 4-jakso järjestelmän moduulikaavio ammattilukiossa
4. Kokkolan lukiot opiskelijoiden työelämäorientaation kehittäjinä, Kari Kiviniemi
Asian käsittely: Karin puheenvuoro peruttiin, koska osa rehtoreista lähti klo 10 Opiskeluhuollon
yhteistoimintaan liittyvään kokoukseen. Yliopistokeskus järjestää aiheesta iltapäiväseminaarin
19.2. klo 12.00, jonne rehtoreiden toivotaan myös osallistuvan.

5. Lukuvuoden 2015-16 työpäivät
Asian käsittely: Kokkolan opetus- ja kasvatuslautakunta on määritellyt työpäivät liitteen
mukaiseksi, mutta se ei ota kantaa jaksojärjestelmään. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto siirtyy
nelijaksojärjestelmään. Käytiin keskustelua 4- jaksojärjestelmään siirtymisestä myös lukiossa.
Markku Anttila selvittää seuraavaan kokoukseen tarkemmin, mitä se vaikuttaisi lukion arkeen.
6. Muut ajankohtaiset asiat
- nuorten osallisuus: Osaava-hanke järjestää vuonna 2015 koulutusta opettajille, jotta he
veisivät nuorten osallisuusasiaa eteenpäin oppilaitoksissa. Päätettiin että 2asteen oppilaitokset
lähtevät mukaan koulutukseen. Terhi menee 25.11. Osaava-hankkeen kokoukseen ja tuo asian
siellä esille.
- sähköisen yo-kirjoitusten tilannekatsaus: asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
7. Seuraava kokous 16.1 klo 9.00. (Kiviniityn lukio. aiheet: Seuraavan vuoden suunnittelu, Osaavayhteistyö)
Muut sovitut kokoukset 24.4.

