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1. Tapaamisen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus avasi kokouksen ja kukin esitteli itsensä, sillä uusia toimijoita oli mukana. Laitettiin arvontalipukkeet ja läsnäololista kiertämään.
2. Koulutuksenjärjestäjien lyhyet puheenvuorot:
Koulutuksen järjestäjät kertoivat vuorotellen ajankohtaisia asioita ja opiskelijatilanteen.
3. Lukio-opintojen uudistus ja yhteishaku
Rehtori Markku Anttila esitteli uutta Kokkolan suomalaista lukiota ja siihen hakeutumista. esitys liitte 1 (tulee myöhemmin erillisinä).
4. Vanhempainilloista sopiminen
Koottiin lista tulevista vanhempainilloista. Marja Hylkilä ilmoittaa Toholammin päivän. Sari Haglund
selvittää ruotsinkielisten vanhempainiltapäivät. Terhi kysyy muut puuttuvat. ks liite 2.
5. 8-luokkalaisten info-tunnit
Kpedu opot kiertävät opiskelijatutoreiden kanssa kevään 2016 aikana pitämässä alueen 8luokkalaisille opo-tunteja. Jokaisella opolla noin 2 kaksi yläkoulua. Kukin opo sopii esittelypäivänsä
yläkoulun kanssa. 8-luokkalaisille kerrotaan lähinnä ammattiin opiskelusta ja opiskelumahdollisuuksista. Esitellään myös konservatorion ja Kaustisen Evankelisen opiston tarjonta. Kpedu opot kokoavat syksyn aikana yhteisen info-paketin. Tilaisuus kuitenkin mahdollisimman keskusteleva opiskelijoiden kanssa. ks. liite 3.

6. Alueen opinto-ohjaajien tutustuminen ammattiopistoon

Opinto-ohjaajat ovat toivoneet, että heille järjestetään oma tilaisuus ilman oppilaita tutustua ammattiopintoihin. Sovittiin, että järjestetään tilaisuus tammi-helmikuussa.
7. Tarkistettiin yhteistyön vuosikellon keskeiset tapahtumat
Huomioi: Lukio-koulutus järjestää oman vanhempainillan 20.1.2016; Yhteishakuinfoa ei ole, vaan
ennakkotietona on, että OPH järjestää 6.11. yhden tilaisuuden ”Oppijan palvelut” tilaisuus Helsingissä, joka lähetetään etänä koko Suomeen. Vastaava ruotsinkielinen tilaisuus 20.11. Varataan Auditorio, johon opot voivat tulla katsomaan tilaisuutta yhdessä; 30.10 sovittu vierailu Vaasan ammattiopistoon, samaan yhteyteen sovitaan iltapäiväksi yritysvierailu, ehdotukset Terhille. katso muut
tapahtumat vuosikellosta. liite 4.
8. Osaamisperustaisuuteen siirtyminen ammatillisissa opinnoissa
Sirkku ja Terhi kertoivat ammattiopintojen OPS-uudistuksesta. ks. liite 5.
9. Osallisuuskoulutus ym. tilaisuudet
Kokkolan kaupungin Osaava-hanke järjestää Osallisuus opetuksessa- valmennusohjelman lukuvuoden aikana. Esite liitteessä 6. Koulutus peruuntui viime keväältä, kun ei ollut osallistujia tarpeeksi.
Toivottavasti nyt viesti menee kaikille kouluille (perusopetus, lukiot, ammatillinen) ja koulutus toteutuu. Ilmoittautuminen 28.9. mennessä maria.hudd(at)kokkola.fi
Kaustisen kunnantalolla järjestetään 28.9.2015 klo 14 - 16 keskustelutilaisuus Nuorten palveluista
ja ohjauksesta Kaustisen alueella . Ilmoittautuminen 18.9.2015 linda.bjorkgard(at)kokkola.fi
10. Valma-opinnot, Ohjaamo
Erityisopettaja Jouni Anttila kertoi, mistä Valma-opinnot koostuvat. ks. liite 7.
Terhi Petäjä kertoi Ohjaamo-hankkeesta. Ohjaamo toimii nuorisokeskus Vingessä, päivystys arkisin
klo 12.00 – 16.00. Kpedun osalta päivsytysringissä ovat Terhin lisäksi aikuiskoulutuksen ohjaaja Sirpa Salo ja erityisopettaja Kati Kinnunen. Esite oli jaossa sivu-pöydällä. ks liite 8.
11. Jatko-opintoihin ohjaaminen, psykologi Merja Lehtomaa
Erikoispsykologi Merja Lehtomaa kertoi soveltuvuuskokeissa käytettyjen psykologisten testien merkityksestä. Hän selvensi, millä perusteilla hylätään hakijoita erityisesti sosiaali- ja terveysalan soveltuvuuskokeissa. esitys liitteessä 9. (tulee myöhemmin erillisenä)

