Muistio

1. Ammattilukion kuulumisia: Aloitus lukion puolella haasteellinen, tuntuu kaaokselta
ammattilukiota suorittavien puolelta. Lopettamiset tapahtuvat lähinnä ensimmäisen parin
viikon aikana.
Parannusehdotuksena: yhteinen aloituspalaveri molempien koulujen edustajien kanssa.
Tulevana syksynä AO aloittaa 6.8. ja lukio 12.8. Eli saamme aloitukset porrastettua
paremmin. Kaikille voimme myös pitää lukio infon. LUKIO YHTEISTYÖPALAVERI 9.8.
perjantaina klo 8.20 AMMATTIOPISTOLLA B-luokka
Käydään läpi työjärjestykset lukion näkökulmasta ja sitä miten kursseja voi suorittaa.
Verkko-opintoja voi valita myös e-lukiosta. Aikuislukion mallin mukaan. Verkko-opetuksessa
on myös iltaluentoja ja verkkotehtäviä. Valintakirjeeseen jo Kannuksen lukion esittelypaketti
mukaan.

2. Lukio opiskelijoiden ammatilliset valinnat selvitetään
Kursseja on tarjolla 3 kpl. Opetus järjestetään perjantaisin joka toinen perjantai. Kurssit 30
– 40 tuntia.
EL1 Maatalousalan perustaidot osa I (Eläimet, luonto ja minä): työprosessit, työmenetelmät, välineet sekä materiaalit, työn perustana oleva tieto ja elinikäisen oppimisen avaintaidot, koti-,
tuotanto- ja lemmikkieläimet ja metsätalous. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen
yksikön toteuttamana.
EL2 Maatalousalan perustaidot osa II (Luonnontieteistä ammatti): työprosessit, työmenetelmät, välineet ja materiaalit, työn perustana oleva tieto ja elinikäisen oppimisen avaintaidot, rakennusja konetekniikka (traktorilla ajo, pienimuotoisen rakennustyöt). Keski-Pohjanmaan
ammattiopiston Kannuksen yksikön toteuttamana.
EL3 Maatalousalan perustaidot osa III (Tutkimuksellinen ote): erikoistuminen toiseen seuraavista
kokonaisuuksista: 1. pieneläinten hoito ja hyvinvointi sekä tuotantoeläimet mukaan lukien
hevonen tai 2. kone, metalli, metsä. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen yksikön
toteuttamana.

3. Korkeakouluyhteistyö ja väyläopinnot
OAMK:n kursseja tarjolla Kannuksen toimipaikalla. Matematiikka tarjolla, ammatillisista
opiskelijoista 6 kpl suorittaa skypen yli verkkokurssia luonnonvara-alan matematiikkaa. 2 kertaa
viikossa yhteys auki. Ma ja ke iltapäivällä. Kokoonnutaan yhteiseen tilaan, jossa opetusta
seurataan.
Centrian averkon väyläopinnot ja verkkokurssit tarjolle kaikille opiskelijoille. Myös
kesäyliopistolla ja avoimella yliopistolla tarjolla joitain kursseja, joista osa maksullisia.
4. Vapaa-aika
Kannus ja Toholampi ovat hakeneet Liikkuva-opiskelu-hankerahaa. Hyödynnetään hyppytunteja
jne. Koulujen lähellä on hyvät liikuntamahdollisuudet, niitä voitaisiin hyödyntää vielä paremmin
ja hanke tukee tätä. Myös Kpedulla oma hakemus lähtemässä samaan hankkeeseen.

Oleellista on, että tässäkin hankkeessa tehdään yhteistyötä ja suunnitellaan yhdessä
hankeresurssin käyttöä.
Kälviän nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat voisivat toimia ohjaajina. Perhosta luonto- ja ympäristöala
voi järjestää vaelluksia tms. Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla voi myös tuottaa vapaaajan toimintaa.
Kalastusta?
OPISKELIJAKUNNAT YHTEEN MIETTIMÄÄN MITÄ YHTEISTÄ TEKEMISTÄ OLISI JÄRKEVÄÄ
SUUNNITELLA / TOTEUTTAA.
LESTIJOKILAAKSON OPISKELIJAKUNNAT TAPAA klo 14.00 eteenpäin 17.4.2019
Kahden tunnin palaveri. Agenda: tutustuminen puolin ja toisin ja vapaa-ajan toimintojen
kehittäminen. Mitä tarpeita on vapaa-ajalle olemassa ja oman kunnan tarjonnan esittely muille
(kartoitetaan sitäkin miten hyvin nuoret tuntevat oman kunnan tarjonnan). Mietitään miten
saataisiin kartoitettua tarpeita myös muilta opiskelijoilta.
Ideointipalaverin jälkeinen toteutuspalaveri 9.5. klo 14.00 pyritään löytämään tavat toteuttaa
haluttuja vaihtoehtoja ja paikalle kutsutaan kuntien vapaa-ajan edustajat ja koulujen edustajat
sekä kaikista opiskelijakunnista edustus mukaan.
YTO-valinnaisiin?
Toteuttajatyöryhmään nimetään opot, Tommi Lapinjoki, etsivät ja kuntien liikuntatoimi.
Syyskuun alussa pidetään Kannuksessa vapaa-aikatoiminnan ja kansalaistopiston kanssa infotilaisuus opiskelijoille. 4.9. keskiviikkona klo 12.30 alkaen Kitinvaparilla VAPAA-AIKA- ILTAPÄIVÄ,
jossa esitellään vapaa-ajan toimintaa ja samalla viihdytään yhdessä.
5. Muut asiat
Yrittäjyyden edistäminen, yhteinen teemapäivä
SEURAAVA PALAVERI 21.8.2019 KLO 14.00

