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Lukuvuonna 2016–2017
Syyslukukausi . . . . . . . . . . . . . . . 15.8.2016–21.12.2016
Keskiaikamarkkinat . . . . . . . . . . . la 17.9. (1. korvaava koulupäivä)
Syysloma. . . . . . . . . . . . . . . . . . ma 17.10. - pe 21.10.2016 (viikolla
42)
Joululoma . . . . . . . . . . . . . . . . . to 22.12.2016 - su 8.1.2017
Kevätlukukausi . . . . . . . . . . . . . . ma 9.1. - la 3.6.2017
Talviloma. . . . . . . . . . . . . . . . . . ma 20.2. - pe 24.2.2017 (viikko 8)
Eurytmiakatselmus . . . . . . . . . . . la 11.3. (2. korvaava koulupäivä)
3. korvaava koulupäivä: luokkakohtaisesti päätettävä lauantaityöpäivä.

Hei!
Sinulla on kädessäsi koulumme oma vanhempainaapinen. Se on opas
vanhemmilta vanhemmille. Opas on rakennettu aakkosiin ja siihen on kerätty vanhemmille hyödyllisiä tietoja ja käytännön asioita
koulustamme.
Toivotamme teidät kaikki tervetulleiksi toimimaan koulullamme
ja koulumme hyväksi. Koulu olemme me. Yhdessä muodostamme kouluyhdistyksen, joka ylläpitää tätä koulua. Yhdistys valitsee
keskuudestaan johtokunnan, joka vastaa muun muassa koulun taloudesta, kiinteistöistä ja pitkän tähtäimen suunnitelmasta. Tämän
lisäksi koululla voi toimia lukuisissa muissa tehtävissä ja osallistua
koulun toimintaan mitä moninaisimmilla tavoilla. Rakentajille,
tapahtumajärjestäjille, markkinoijille, talousihmisille, ompelijoille,
esteetikoille, teatteri-ihmisille, käsityöläisille… kaikille löytyy varmasti oma paikka.
Mitä paremmin me vanhemmat tunnemme toisemme, koulun
toiminnan ja opettajakunnan, sitä paremmin pystymme yhdessä
vastaamaan myös haasteisiin. Yhdessä olemme vahvempia, yhdessä
meillä on hauskempaa, yhdessä voimme tarjota lapsillemme paremman koulun. Vanhaa afrikkalaista viisautta mukaillen: yhden lapsen
kasvattamiseen tarvitaan koko kylä!

Vanhempainkunta

Lisää luettavaa löytyy vaikka täältä:
www.vantaansteinerkoulu.fi
www.steinerkoulu.fi
tai kysy opettajalta

3. painos

Aamutoimet Alaluokilla koulupäivät alkavat yhteisillä runoilla ja lauluilla,
joihin liittyy usein taputuksia ja koko kehon leikillistä toimintaa. Aamuruno on koko steinerkoululiikkeen yhteinen runo. Aamuun voi kuulua
esimerkiksi huilunsoittoa, päässälaskua ja vaikkapa tulevan koulupäivän
ohjelman tarkastelua. Ylemmillä luokilla on oma aamurunonsa. Lisäksi voi
olla muun muassa vieraskielisiä runoja maailmankirjallisuudesta ja laulua.

Adventtijuhla Ks. Juhlat
Antroposofia Rudolf Steinerin kehittämä näkemys ihmisen ja maailmankehityksestä, johon myös steinerpedagogiikka perustuu opettajan
itsekasvatusmenetelmänä.

Antroposofinen työryhmä Kokoontuu koululla kerran kuukaudessa torstaisin.
Mahdollisuus tutustua antroposofiaan keskustellen. Tiedustelut: Claire
Federer-Rahkonen p. 045 359 9968, klari@vantaalainen.com

Arviointi Steinerkoulussa ei alaluokilla anneta arvosanoja, todistuksia, eikä
juurikaan pidetä kokeita. Opettaja arvioi oppilaan osaamista perustuen
hänen työprosessiinsa oppitunneilla – ylemmillä luokilla ja vieraissa kielissä opetetusta aineksesta saatetaan järjestää myös läksynkuulusteluja ja
kokeita. Tarkempaa tietoa saat luokanopettajalta ja opetussuunnitelmasta.
Steinerkoulut toteuttavat omaa arviointikulttuuriaan lakien ja määräysten
puitteissa.
Lukuvuoden päätteeksi luokilla 1–3 lapsi saa todistuksen sijaan opettajaltaan runon tai sananlaskun. Vanhemmat saavat kirjallisen lausunnon
oppilaan edistymisestä, joka on tarkoitettu vain vanhemmille. 4. luokalla
oppilas itse saa luokanopettajaltaan luonnehtivan ja kannustavan sanallisen lausunnon itselleen osoitettuna. Luokilla 5–12 lukuvuoden päättyessä
oppilas saa kirjallisen lausunnon, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen
hänen edistymisestään eri aineissa. Opetushallituksen valtakunnallisten
ohjeiden mukaisen numeroarvostelun oppilas saa viimeistään 8. luokan
keväällä.

Avoimet ovet Koululla järjestetään päivä, jolloin koulun ovet ovat avoinna
kaikille kiinnostuneille, jotka haluavat tulla seuraamaan oppitunteja ja
työskentelyä koulussamme. Muina aikoina tutustumaan tulevien toivotaan
ilmoittavan tulostaan opettajalle etukäteen.
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Biodynaaminen viljely Vuonna 1924 Rudolf Steiner piti antroposofiaa tunteville maanviljelijöille esitelmäsarjan maatilan, maaperän ja eläinten
hyvästä hoidosta, joka tähtää maatilan hyvinvointiin ja tuotetun ravinnon
täysipainoisuuteen ja ravitsevuuteen. Biodynaaminen viljelykulttuuri on
levinnyt maapallon jokaiselle mantereelle. Nykyinen luomuviljelytekniikka
on syntynyt biodynaamisen viljelyn virikkeestä. Biodynaamisesti viljellyn
tuotteen tunnistat Demeter-tuotemerkistä.
Koulumme ensimmäinen rakennus, nykyinen A-rakennus, rakennettiin
vuonna 1988 Jormolan perheeltä vuokratuille biodynaamisen maatilan
maille. Viljelysuuntausta jatketaan tilalla edelleen.
Lisätietoa: Biodynaaminen yhdistys – Biodynamiska föreningen ry
http://biodyn.fi/viljely

Erikoisruokavaliot Kasvisruokaa on tarjolla joka päivä kasvisruokavaliosta
ilmoittaneille. Terveydelliset erityisruokavaliot ilmoitetaan keittiölle terveydenhoitajan kautta. Yksilöllistä erikoisruokavaliota noudattavien lasten
ollessa poissa koulusta, on tärkeä ilmoittaa asiasta myös keittiölle, ettei
annoksia valmisteta turhaan.

Erityisopetus Oppilaalla on mahdollisuus saada erityisopetusta koulussamme.
Erityisopettajana toimii Marja-Leena Vitikka p. 050 359 2830, marja-leena.
vitikka@vantaansteinerkoulu.fi. Ks. Oppilashuoltoryhmä, Tukitoimet.

Eurytmia Eurytmia on taideaineisiin kuuluva liikuntamuoto, jossa erilaisten
liikkeiden avulla tehdään musiikki tai puhe näkyväksi. Maallikolle eurytmia näyttänee jonkinlaiselta tanssin, runonlausunnan ja näyttelemisen
välimuodolta. Eurytmiassa käytetään eurytmiatossuja ja esityksissä koululta saatuja eurytmia-asuja. Tossut voi hankkia itse tai kysyä lainatossuja
eurytmian opettajalta Claire Federer-Rahkoselta.
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Eurytmiakatselmus Vuosittaisessa eurytmiakatselmuksessa luokat esittävät
eurytmiaa. Tilaisuus on yleisölle avoin ja järjestetään yleensä maaliskuussa
Lumo-salissa Korsossa.

Extranet Koulumme sisäisen viestinnän kanava, jossa kerrotaan koko koulun
ja luokkien ajankohtaisista asioista. Yhteisömme jäsenet voivat lähettää
Extranetissä myös yksityisiä suoraviestejä toisilleen. Sivustolle kirjaudutaan
henkilökohtaisin tunnuksin koulun nettisivun www.vantaansteinerkoulu.
fi kautta. Jos on ongelmia kirjautumisessa, ota yhteyttä Outi Rousuun outimaria.rousu@vantaansteinerkoulu.fi.

Hammashoito Oppilaiden hammashoitolana toimii Korson hammashoitola,
Maakotkantie 4, p. 09 839 353 00 (keskitetty ajanvaraus).
Hoitola kutsuu tarkastukseen 1., 3., 5., 7. ja 8. luokan. Muut perusopetuksen luokat ja lukiolaiset ottavat itse yhteyttä tarpeen mukaan
ajanvaraukseen.

Herttoniemen ruokaosuuskunta Herttoniemen ruokaosuuskunta viljelee biodynaamisia kasviksia ja juureksia koulumme lähipelloilla.

Huilu Huilunsoitto on osa päiväohjelmaa ainakin kuudennelle luokalle saakka. Ensimmäisellä ja toisella luokalla ei käytetä tavallista nokkahuilua, vaan
puista Choroi-huilua, jonka asteikko on pentatoninen: d-e-g-a-h-d-e. Asteikosta puuttuvat puolisävelaskeleet. Pentatoninen asteikko on länsimaista
säveljärjestelmäämme huomattavasti vanhempi asteikko. Sen mukava
erikoisuus on se, että vapaa lurittelu ja improvisointi yhdessä on helppoa:
riitasointuisia säveliä ei tällä asteikolla synny. Kolmannella luokalla otetaan
käyttöön diatoninen huilu (Choroi tai nokkahuilu). Huilut tilataan yleensä
yhteistilauksena, josta opettaja huolehtii. Yhden huilun hinta on noin 40
euroa.
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Iltapäiväkerho Iltapäiväkerho Jalava on koulun ylläpitämä iltapäiväkerho ensisijaisesti 1.–2. luokkalaisille. Kerho toimii koulun A-talossa sekä sen välittömässä ympäristössä ja on avoinna koulupäivän päättymisestä klo 17 asti.
Lukuvuonna 2016–2017 hinta on 100–130 e/kk. Hinta sisältää täysipainoisen välipalan. Uuden lukuvuoden hoitopaikkoja tulee hakea huhtikuun
puoliväliin mennessä Vantaan kaupungilta. Yhteystiedot: p. 040 554 6711,
ipohjaajat@vantaansteinerkoulu.fi

Johtokunnan valmisteleva ryhmä Johtokunnan valmisteleva ryhmä valmistelee esityslistan johtokunnan kokouksiin sekä toimii yhteistyöryhmänä
opettajakunnan ja johtokunnan välillä. Johtokunta ja opettajakunta valitsevat kumpikin keskuudestaan edustajat, jotka muodostavat johtokunnan
valmistelevan ryhmän. Ryhmän koko on 3–5 henkilöä. Valmistelevaan
ryhmään voi tarvittaessa kuulua myös koulun taloussihteeri tai muu henkilökunnan edustaja.

Johtokunta Johtokunta on kouluyhdistyksen hallitus. Kouluyhdistys valitsee
keskuudestaan vuosittain johtokuntaan 9–15 varsinaista jäsentä. Johtokuntakausi on yleensä kolme vuotta. Lisäksi johtokuntaan kuuluu yhdestä
kolmeen opettajajäsentä, jotka opettajakunta valitsee lukuvuosittain tai
kokouksittain tehtävään. Johtokunta ohjaa ja valvoo koulun toimintaa talousasioissa. Lisäksi johtokunta edustaa koulua viranomaisiin ja muihin
koulun ulkopuolisiin tahoihin päin muissa kuin opetukseen ja kasvatuksen
piiriin kuuluvissa asioissa.
Johtokunta muun muassa hyväksyy koulun opetussuunnitelman ja kouluyhdistyksen johtosäännön, vahvistaa opettajien valinnat, vahvistaa opettajien ja muun henkilökunnan palkkauksen perusteet ja palkat, valmistelee
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talousarvion ja antaa sen kouluyhdistyksen yleiskokouksen vahvistettavaksi
sekä valvoo, että valtionosuudet ja muut avustukset haetaan ja niistä tehdään asianmukaiset tilitykset. Johtokunta johtaa tulevan uudisrakennuksen
(F-rakennus) suunnittelua ja varainhankintaa.
Johtokunta valitsee vuosittain työryhmät, joiden kokoonpano, toimintasuunnitelmat ja kokoonkutsujat valitaan tammikuussa uuden johtokunnan
järjestäytyessä. Ks. myös kohdat kouluyhdistys, johtokunnan valmisteleva
ryhmä, rakennusryhmä, ku-ha.

Joulujuhla Ks. Juhlat
Juhlat Juhlat ovat tärkeä osa kouluvuotta. Mikael-juhla on syyskauden ensimmäinen juhla. Sitä vietetään syyskuun lopussa. Juhlan juuret juontavat
arkkienkeli Mikaelin ja lohikäärmeen taisteluun. Mikaelinpäivä on perinteisesti ollut sadonkorjuun juhla, jossa kiitetään maan antimista. Koulussa
Mikael-juhlaa vietetään yleensä ulkona, eli ulkovaatteet päälle! Juhlaan
liittyy olennaisesti rohkeuspolku, jolla jokainen kulkija saa hieman ylittää
rohkeuskynnystään. Ensimmäinen luokka kulkee polun kummioppilaan
kanssa.
Lyhtyjuhla, Martinpäivään 10. marraskuuta liittyvä juhla, on valon juhla.
Lyhtyjuhlan teemana on auttaminen ja lähimmäisenrakkaus. Sitä vietetään
Pyhän Martin eli Martinus Toursilaisen kunniaksi. Myös lyhtyjuhlaa voidaan viettää ulkona. Juhla on tarkoitettu 1–4 luokan oppilaille.
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Adventtijuhlan keskeinen teema on joulunodotus. Juhla järjestetään
ensimmäisen adventin aikaan. Se pidetään salissa, jossa lapset kulkevat enkelin kanssa havuista tehdyn spiraalin keskelle, josta saavat valon
kynttiläänsä.
Joulujuhla on pian adventtijuhlan jälkeen. Tunnelmallisessa joulujuhlassa salin nurkkaan on pystytetty punaisilla ja valkoisilla ruusuilla koristeltu
kuusi. Joulujuhlassa on oppilasesityksiä ja yhteislaulua. Joulujuhla järjestetään usein joko Keuda-salissa Keravalla tai Lumo-salissa Korsossa. Rajallisten tilojen takia, vanhemmat eivät valitettavasti aina mahdu juhlatilaan.
Kevätjuhla on yleensä ulkojuhla. Kevätjuhlassa raikaa laulu ja lavan reunaa koristavat koivut. Oppilasesitysten lisäksi myös ylioppilaat esittäytyvät.
Koulussa vietetään myös Lucian päivää, itsenäisyyspäivää ja pääsiäistä.
Koulun juhlat eivät ole uskonnon harjoittamista, vaan niiden yleiskristilliset elementit kuuluvat suomalaiseen vuodenaika- ja juhlaperinteeseen.

Keittiö Koulullamme on ikioma keittiö, jossa ruoka tehdään alusta loppuun
itse. Koulu kuuluu Portaat luomuun -järjestelmään. Koulun keittiössä
työskentelee kolme henkilöä. Keittiöön voi soittaa suoraan ja tiedustella kouluruokaan liittyvistä asioista p. 09 838 648 13. Ks. myös Ruoka,
Erikoisruokavaliot.

Kerhot Koulun yhteydessä toimii harrastuskerhoja, muun muassa musiikkiryhmiä ja näytelmäkerho. Koululla käy myös eri instrumenttien soitonopettajia antamassa yksityistunteja. Kerhoja koordinoi Kulttuuri- ja harrastustoiminnan suunnitteluryhmä Ku-ha, jonka yhteyshenkilö on Elina
Rahnasto p. 040 722 7557. Kerhotiedote ja soitonopettajien yhteystiedot
lähetetään koulun toimiston kautta vanhemmille. Kerhoista löytyy tietoa
myös koulun nettisivuilta www.vantaansteinerkoulu.fi.

Keskiaikamarkkinat Keskiaikamarkkinat on vuosittain syyskuun puolessa
välissä, lauantaina, järjestettävä tapahtuma, jolloin koulun piha täyttyy
keskiaikaisesta markkinahumusta: kojuista myyjineen, taitoratsastajista,
musikanteista, laulajista, miekkailijoista – sekä tietysti ajanmukaisiin vaatteisiin pukeutuneista kulkijoista. Markkinoille ovat tervetulleita oppilaiden
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lisäksi vanhemmat, kummit, mummit, vaarit ja naapurit. Tapahtumaa mainostetaan myös lähialueilla, se on varainhankintatapahtuma, mutta samalla
myös koulun ikkuna ulospäin. Päivä on oppilaille korvaava koulupäivä.
Tapahtuman järjestelyistä vastaa markkinatoimikunta. Tapahtuman onnistuminen edellyttää kaikkien vanhempien aktiivisuutta! Jokaisen luokan
vanhemmilla on tapahtumassa oma talkootyönsä.

Kevätjuhla Ks. Juhlat
Kiinteistönhoito Koulun kiinteistöjen korjauksiin ja ylläpitoon liittyvistä asioista koulussa vastaa rakennusryhmä. Se on vanhempien työryhmä, jossa
on yksi opettajaedustaja (vuonna 2016–17 Mika Luotonen). Kiireellisissä
kiinteistön korjauksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kouluisäntään Ari
Rahkoseen, p. 040 718 2797.

Kiinteistötukimaksu Koulun rakennukset ovat kouluyhdistyksen omia. Perheiden maksamat kiinteistötukimaksut ovat välttämättömiä koulun kiinteistökulujen kattamiseksi sekä uudisrakennuksen (F-rakennus) toteuttamiseksi
tulevaisuudessa. Kiinteistötukimaksuilla katetaan koulurakennusten laina-,
korko- ja remonttikuluja.
Perusopetuksessa vuonna 2016 1.–9. luokalla maksu on 95 eur/kk.
Kahdesta saman perheen lapsesta summa on yhteensä 135 eur/kk ja useammasta lapsesta yhteensä 142 eur/kk. Taloudellisen tilanteen kiristyessä
perheen on mahdollisuus ottaa yhteyttä koulun toimistoon väliaikaisen
alennuksen tai vapautuksen saamiseksi.
Lukion puolella maksu on nimeltään Steinerlukion kiinteistö- ja opintokulut. Maksu on 130 eur / 3 kk. Kiinteistö- ja opintokulumaksulla katetaan
lukio-opetuksen materiaaleja, kuten kuvataiteen ja käsityön tarvikkeet sekä
koulurakennusten laina-, korko- ja remonttikuluja.

Kirjastoauto Koulullamme käy kirjastoauto perjantaisin. Oma kirjastokortti
tarvitaan.

Kolmikantakeskustelu Kolmikantakeskustelu on arvioinnin muoto, johon
ottavat osaa lapsi, vanhempi tai huoltaja sekä opettaja. Tyypillisimmin keskustelu käydään kerran vuodessa ja se kestää noin 15 minuuttia. Keskustelussa käydään läpi oppilaan kehitystä ja ajankohtaisia asioita lukuvuoden
aikana.
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Korvaavat koulupäivät Korvaavat koulupäivät eli lauantaina pidettävät koulupäivät. Koulu saa tarpeen mukaan itse päättää korvaavista koulupäivistä
edellyttäen, että koulupäiviä koko lukuvuonna on yhteensä 190. Viime
vuosien korvaavia koulupäiviä ovat olleet Keskiaikamarkkinat, eurytmiakatselmus ja avoimet ovet.

Kotikäynnit / opettajan vierailut oppilaan kotona Steinerkoulun toimintaan
kuuluu luokanopettajan vierailu jokaisen oppilaansa kotona, yleensä ensimmäisen tai toisen lukuvuoden aikana. Käynnin tarkoituksena
on tutustua lapseen ja vanhempiin paremmin. Tarkempaa tietoa saat
luokanopettajalta.

Kotisivut Koulun nettisivut löytyvät osoitteesta www.vantaansteinerkoulu.fi.
Sieltä löydät paljon lisätietoa. Nettisivulta pääsee muun muassa koulun Extranettiin ja etusivun oikeasta alakulmasta löytyy myös koulun tapahtumakalenteri. Kotisivuja toimittaa ja ylläpitää Outi Rousu, outimaria.rousu@
vantaansteinerkoulu.fi sekä Teija Sideri, teija.sideri@vantaansteinerkoulu.fi.

Koulun ulkopuoliset opetuspaikat Koulumme opetusta järjestetään välillä koulualueen ulkopuolella. Yleisimpiä paikkoja ovat:
Keuda-talo, Kerava-sali, os. Keskikatu 3 A, 04200 Kerava
Koivikon kenttä / Savion kenttä, os. Koivikontie 35, 04260 Kerava
Monitoimikeskus Lumo, Lumo-sali, os. Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa.

Kouluyhdistys Me kaikki yhdessä eli Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry. Yhdistys järjestää ja ylläpitää koulumme toimintaa. Kouluyhdistys muodostuu jokaisen koulussa opiskelevan lapsen vanhemmista. Yhdistyksen yleiskokous valitsee edustajat koulun johtokuntaan. Yhdistyksen
jäsenmaksu vuonna 2016 on 40 eur/perhe. Ks. johtokunta.

Kouluisäntä Koulun talonmies. Kouluisäntänä toimii Ari Rahkonen,
p. 040 767 0404, ari.rahkonen@vantaansteinerkoulu.fi.

Ku-ha Oppilaiden vanhemmista ja opettajajäsenistä koostuva kultturi- ja harrastustoimikunta. Tervetuloa mukaan toimintaan suunnittelemaan kerhoja
ja tapahtumia! Yhteyshenkilö: Elina Rahnasto p. 040 722 7557, elina_rahnasto@hotmail.com.

Kuoro Koulun kuoroa johtaa musiikinopettaja Outi Järvelä outi.jarvela@
vantaansteinerkoulu.fi. Kaikki halukkaat voivat liittyä kuoroon. Osallistuminen on maksutonta. Kuoro kokoontuu kerran viikossa ja esiintyy koulun
juhlissa.
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Kriisiryhmä Koululla toimii kriisiryhmä, johon kuuluu muun muassa rehtori,
työturvallisuuspäällikkö (Pia de Leeuw van Weenen pia.deleeuwvanweenen@vantaansteinerkoulu.fi) ja oppilashuollon edustajia. Kriisin sattuessa
ryhmä kokoontuu viivytyksettä keskustelemaan toimenpiteistä ja tiedottamisesta koulun kriisisuunnitelman mukaisesti. Kriisin sattuessa tiedottamisesta vastaa kriisiryhmä.

Kuraattori Koululla toimii Vantaan kaupungin koulukuraattori Anu Viitanen
p. 043 826 6108, anu.viitanen@vantaa.fi. Koulukuraattori työskentelee
koululla 1–2 päivänä viikossa. Työhuone sijaitsee A-rakennuksessa koulun
toimistoa vastapäätä. Koulukuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat,
oppilas tai opettaja. Kuraattorin tehtävä on tukea ja auttaa lasta.

Lampaantalja/istuinalusta Koulussa käytetään alaluokilla penkkejä pulpettien
sijasta. Penkkiä käytetään myös työskentelyalustana, jolloin oppilas istuu
lattialla esimerkiksi lampaantaljan tai tyynyn päällä. Istuinalustat ovat oppilaiden omia.

Leikkiliikunta Kahdella ensimmäisellä luokalla varsinaisten liikuntatuntien sijasta luokanopettaja ohjaa leikinomaista liikuntaa ulkona ja sisällä. Liikunta
liittyy alaluokkien päivittäiseen ja viikoittaiseen toimintaan. Kolmannesta
luokasta eteenpäin liikuntaa opettaa liikunnanopettaja.

Leirikoulu Luokan leirikoulu järjestetään viidennellä tai kuudennella luokalla.
Yhdeksännellä luokalla on Lapin-vaellus, kymmenennellä maatalousleiri ja
Lapin-leiri sekä yhdennellätoista luokalla sosiaalialan työharjoittelu, joka
voidaan järjestää leirimuotoisesti. Huipennuksena kahdennellatoista luokalla järjestetään kulttuurihistorian leiri ulkomailla, useimmiten jossakin
Euroopan kaupungissa. Leirikoulut rahoitetaan vanhempien avustuksilla
tai talkootöillä ja erityisesti yläluokilla oppilaiden omalla talkootyöllä.

Luokkahuone Jokainen luokka tekee koulutyötä luokka-asteen mukaisessa
luokkahuoneessa. Jokaiseen luokka-asteeseen kuuluu oma värimaailma.
Esimerkiksi ensimmäisen luokan väri on vaaleanpunainen, toisen persikka.
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Seuraavaan kouluvuoden luokkaan muutetaan viimeisellä kouluviikolla.
Ensimmäisellä ja toisella luokalla harjoitetaan penkkipedagogiikkaa. Ks.
Orgaaninen arkkitehtuuri, Penkkipedagogiikka, Talkoot, Väritunnelma.

Lyhtyjuhla Ks. Juhlat
Lääkäri Vantaan kaupungin koululääkäri tekee lääkärintarkastuksen 1., 5. ja
8. luokkien oppilaille. Koululääkäriin voi ottaa tarvittaessa yhteyttä terveydenhoitajan kautta. Kaikki tarkastukset järjestetään terveydenhoitajan
huoneessa D-rakennuksessa. Vuonna 2016 1. luokan oppilaiden tarkastukset ovat 1.9.–31.10. Tarkastuksessa paikalla ovat lääkäri Eveliina Salon ja
terveydenhoitajan lisäksi myös oppilaan vanhemmat.
Koulun terapialääkärin palveluita voi tiedustella opettajilta. Muiden
lääkäripalvelujen osalta oppilaat ohjataan oman kunnan lääkärille.

Löytötavarat Jos jokin vaate on hukassa, se voi olla missä tahansa ja putkahtaa
esiin mistä tahansa. Todennäköisimmin se löytyy kuitenkin oman luokan
eteisestä. Eteisessä on löytötavarakori, josta myös vanhemmat voivat käydä
etsimässä lasten vaatteita. Myös iltapäiväkerhon (A-rakennnus) ja eurytmiasalin rakennuksen (B-rakennus) käytävällä on löytötavarakori. Lasten
vaatteet kannattaakin nimikoida.
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Metsäretket 1.–3. luokkien oppilaat tekevät metsäretken kerran viikossa aamupäivällä. Koulun lähellä on useita retkikohteita pienen kävelymatkan
päässä. Metsässä lapset leikkivät ja tutustuvat luonnonilmiöihin, myös mielikuvitus kehittyy. Esimerkiksi Tussinkoski on erityisen hauska retkipaikka.
Retkelle kannattaa pakata mukaan eväät, esimerkiksi pieni leivänpala tai
porkkana, jotta pienen retkeläisen energia riittää myös paluumatkaan. Sipsit tai karkit eivät kuulu retkelle! Roskien minimoimiseksi juomat on hyvä
tuoda retkipullossa ja eväät rasiassa. Eväiden syönti yhdessä on retken kohokohta. Säänmukaiset vaatteet ja varusteet sekä mahdolliset vaihtovaatteet
kannatta muistaa.

Markkinatoimikunta Koulun vanhempien muodostama työryhmä. Tavoitteena
on, että jokaiselta luokalta on mukana vähintään yksi vanhempi. Syyskuussa vanhemmat järjestävät jokavuotiset Keskiaikamarkkinat. Nyt suunnitteilla on myös yhteinen kevättapahtuma 2017.
Tule mukaan vaikuttamaan, toiveesi ja ideasi ovat tervetulleita! Toimikunnan yhteyshenkilönä on Kirsi Ojala-Kinnunen, kirsiok@yahoo.com,
p. 040 730 7605.

Martinpäivän juhla Ks. Juhlat
Mikaeljuhla Ks. Juhlat
Muotopiirustus Muotopiirustusta harjoitellaan 1.–5. luokalla. Muotopiirustuksessa keskitytään erilaisten muotojen ja niiden peilikuvien tutkimiseen
piirtämällä ja opitaan piirtämään symmetrisiä kuvioita sekä solmuja. Muotopiirustus kehittää myös matemaattista ajattelua, ja siitä edetään vähitellen
geometriaan.
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Näytelmät Koulun isot näytelmäprojektit ovat 5., 8., 10. ja 12. luokalla. 10.
luokan näytelmä on englanninkielinen Shakespeare-teos. 12. luokalla
opiskelijoita ohjataan entistä itsenäisempään työskentelyyn näytelmän
valmistelussa.
Isompien näytelmäprojektien lisäksi opettajat voivat halutessaan käyttää
draamaa opetuksen osana.

Opettajakunta Koulun opettajakunnan muodostavat 8 luokanopettajaa ja
lähes 20 aineenopettajaa. Opettajakunta kokoontuu joka torstai keskustelemaan ja päättämään opetukseen liittyvistä asioista.

Opettajainhuoneet Opettajainhuoneet sijaitsevat E-rakennuksessa ja
B-rakennuksessa. E-rakennuksen p. 09 838 648 18, B-rakennuksen
p. 09 838 648 11. Vuosirehtoreilla on oma huone B-rakennuksessa,
p. 09 838 648 20.

Opetussuunnitelma (OPS) Vantaan seudun steinerkoulun opetussuunnitelmassa on huomioitu Opetushallituksen valtakunnalliset ohjeet ja vaatimukset
sekä steinerpedagogiikan erityispiirteet. Perusopetuksen opetussuunnitelma julkaistaan koulun internetsivulla vuoden 2017 alussa. Lukion
opetussunnitelma löytyy osoitteesta http://vantaansteinerkoulu.fi/index.
php?page=opinnot

Oppikirjat Alaluokilla opetuksessa käytetään harvemmin oppikirjoja, vaan
oppilaat työstävät omat työvihkonsa. Ks. vihkot. Ylemmillä luokilla oppikirjoja käytetään useimmiten vieraissa kielissä ja matematiikassa. Lukiossa
oppikirjoja käytetään aineenopettajan harkinnan mukaan.

Oppilaskunta Alaluokkien oppilaskuntaan kuuluvat 1.–8. luokkien oppilaat ja
yläluokkien oppilaskuntaan 9.–12. oppilaat ja opiskelijat. Oppilaskunnan
tehtävänä on muiden muassa järjestää toimintaa, joka edistää opiskelijoi-
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den ja oppilaiden yhteistoimintaa sekä koulutyötä, myötävaikuttaa opiskelijoiden ja oppilaiden turvallisuuteen koulussa ja antaa lausuntoja koulun
järjestyssäännöistä ja opetussuunnitelmasta. Jokaiselta luokalta valitaan
oppilaskuntaan vähintään yksi jäsen sekä varajäsen.

Orgaaninen arkkitehtuuri Koulumme C-, D- ja E -rakennukset edustavat orgaanista arkkitehtuuria, jonka inspiraatio tulee paikallisesta luonnosta ja
sen muodoista. Arkkitehtuurin lähtökohtana on myös rakennusten käyttötarkoitus. Edellä mainitut rakennukset ovat arkkitehti Maarit Holttisen
suunnittelemat.

Orkesteri Koululla toimii orkesteri, jota johtaa musiikinopettaja Outi Järvelä.
Yhdessä soittaminen ja harjoittelu tuottavat paljon iloa. Toimintaan osallistuminen on koulun oppilaille maksutonta.

Penkkipedagogiikka Koulussamme toteutetaan penkkipedagogiikkaa. Ensimmäisessä ja toisessa luokassa pulpettien ja tuolien sijasta on penkit. Penkit
on tarkoitettu istumiseen, leikkiin ja erilaiseen työskentelyyn. Niitä voidaan käyttää myös pöytinä lasten istuessa taljoilla lattialla. Penkit toimivat
tilassa monipuolisesti ja mahdollistavat lasten luonnolliset liikkumis- ja
istuma-asennot.

Pikkueurytmia Pikkueurytmiaryhmässä harjoitellaan liikkeitä, jotka tukevat
lapsen kasvua ja kehitystä. Pikkueurytmialla voidaan tukea esimerkiksi
lapsia, joilla on allergiaa. Terapialääkäri Sauli Siekkisen kanssa voi keskustella pikkueurytmian tarpeestea. Lisätietoja: Claire Federer-Rahkonen,
p. 045 359 8968, klari@vantaalainen.com.
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Puutarha Koulun omistamalla peltoalalla vanhemmat voivat vuokrata viljelypalstan, ja kasvattaa vihanneksia, kukkia yms. Palstat sijaitsevat A-rakennuksen viereisellä pellolla.
Oppiaineisiin kuuluu puutarhan- ja maanhoito. Puutarhaopetus alkaa
viidennen luokan keväällä ja jatkuu yhdennelletoista luokalle. Kurssi huipentuu hedelmäpuiden varttamiseen. Puutarhaopetuksessa on myös aloitettu hedelmätarhan perustaminen palstojen läheisyyteen.
Viljelytekniikkana on luomu. Lisätietoa saa esimerkiksi koulumme puutarhaopettaja Liisa Hertelliltä.
Koulu antaa lapsille kokemusperäistä opetusta luonnosta ja maanhoidosta. Esimerkiksi alaluokilla lapset osallistuvat syksyisin perunannostoon.
Toisella luokalla kylvetään itse vilja, joka kolmannella luokalla talonpoikaisjakson aikana korjataan ja jauhetaan jauhoiksi. Jauhoista leivotaan itse
leipää, jonka päälle sipaistaan oppilaiden itse kirnuamaa voita. Kolmannen
keväällä istutetaan sipulia, neljännellä kylvetään punajuurta ja nostetaan
porkkanaa ja viidennellä perehdytään aiheeseen myös luokkahuoneessa.

Psykologi Koulullamme on tavattavissa Vantaan kaupungin psykologi Anne
Nurminen, p. 040 534 7424, anne.nurminen@vantaa.fi

Rakennusryhmä Rakennusryhmä huolehtii koulun kiinteistöjen ylläpidosta,
korjaamisesta ja uudisrakennuksien suunnittelusta. Ryhmä päättää itse
pienemmistä remonteista ja valmistelee suuremmat johtokunnan päätettäviksi. Mikäli haluat liittyä ryhmään, ota yhteyttä puheenjohtaja Rainer
Sarström, p. 0400 454 686, rainer.sarstrom@gmail.com.

Rehtorit ja rehtoritiimi Suomen lainsäädännön mukaan kaikilla kouluilla on
oltava toiminnasta vastaava rehtori. Rehtorit valitaan vuosittain (ns. vuosirehtori). Kaudella 2016–2017 alaluokkien (luokat 1–8) rehtori on Paula
Nieminen ja yläluokkien (luokat 9–12) Outi Rousu.
Rehtorit hoitavat koulun johtosäännössä määriteltyjä perusopetuksen
ja lukion hallinnollisia tehtäviä sekä toimivat yhteistyössä johtokunnan ja
opettajakunnan kanssa.
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Rehtorit muodostavat rehtoritiimin. Tiimiin voi kuulua lisäksi 1–2 koulun muuta opettajaa. Tiimissä jaetaan tehtäviä ja keskustellaan päätösten
täytäntöönpanosta.
Rehtoreihin voi olla yhteydessä: rehtorit@vantaansteinerkoulu.fi,
p. 09 838 648 20.

Restoratiivinen koulu Restoratiivinen koulu on koulussamme käytössä oleva
sovittelumenetelmä vaikeampien mielipahatilanteiden selvittelyyn. Kaikki
koulun opettajat perehdytetään menetelmään.
Restoratiivisessa sovittelussa olennaista on toisaalta matala kynnys sovitteluun ja toisaalta pyrkimys palauttaa konfliktin osapuolet takaisin osaksi
yhteisöä.
Lisätietoa: http://www.sovittelu.com/sovittelu/sovittelu-koulusovittelu.
php

Retket Koululaiset tekevät retkiä muun muassa museoihin ja näyttelyihin eri
oppiaineisiin liittyen. Retket maksetaan talkootyöllä kerätyin varoin tai
perheet maksavat ne itse.

Runot Runot ovat steinerkouluissa tärkeässä asemassa. Runoja opetellaan
paljon ja ne kuuluvat niin juhlaan kuin arkeenkin. Kahtena ensimmäisenä
vuotena vieraiden kielten opetuksessa lapset eläytyvät kieleen ja kulttuuriin
nimenomaan lorujen, leikkien ja laulujen välityksellä.
Ensimmäisen kolmen vuoden lukuvuositodistuksissa on opettajan oppilaalle kirjoittama runo tai kertomus. Näitä runoja käytetään myös opetuksessa. Esimerkiksi toisella luokalla oppilaat esittävät oman ensimmäisen
luokan todistuksessa saamansa runon.

Ruoka Koulun keittiö valmistaa päivittäin lähes 300 ruoka-annosta, joista
noin 50 on kasvisruokaa. Raaka-aineet hankitaan mahdollisuuksien mukaan luomuna. Koulumme on tällä hetkellä Portaat Luomuun -ohjelman
toisella portaalla.
Kouluruokala sijaitsee koulun A-rakennuksessa. Noin kaksi kertaa viikossa on tarjolla oman keittiön tuoretta leipää. Valmiita eineksiä ruokalistalla ovat vain kalapuikot, ne on pidetty listalla oppilaiden toiveesta. Keittiö
noudattaa kuuden viikon kiertävää ruokalistaa. Ruokalista on nähtävillä
koulun nettisivulla http://vantaansteinerkoulu.fi/index.php?page=keittio
Lisätietoa: Kts. erikoisruokavaliot, keittiö.
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Satakieli-lehti Koulumme pedagoginen tiedotuslehti koulun ja lähialueen steinerpäiväkotien perheille. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehteä tehdään
opettajien, oppilaiden ja vanhempien yhteistyönä. Kaikki voivat ottaa osaa
ja tarjota lehteen juttuja tai kuvia! Lehden ilmestyttyä se jaetaan oppilaille
kotiin vietäväksi ja lehden numeroita on saatavilla myös A-rakennuksesta.

Siivous Koulun siistijänä toimii Sanna Nevalainen. Syksyllä 2016 koulussa
aloitettiin siivouskokeilu, jossa siivoaminen hoidetaan pääosin aktiivivedellä. Aktiivivesi on erillisessä laitteessa hapetettua vettä, jolla pinnat puhdistetaan ilman kemikaaleja.

Snellu Snellman-korkeakoulu on Helsingin Jollaksessa sijaitseva vapaan sivistystyön oppilaitos, jossa voi opiskella muun muassa steinerkoulun luokanopettajaksi. Lisätietoa: http://www.snellman-korkeakoulu.fi/

Sosiaalinen media Vantaan seudun steinerkoululla on seuraavat sosiaalisen
median tilit:
Facebook www.facebook.com/pages/Vantaan-steinerkoulu/142782809130553
Instagram https://www.instagram.com/vantaansteiner/
Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9Jm2xgV7QQvzQ_KOfEBccA

Steiner Rudolf Steiner, itävaltalainen filosofi ja steinerpedagogiikan perustaja.
Lisätietoa koottuna koulun sivulla http://vantaansteinerkoulu.fi/index.php?
page=steinerpedaglyhyesti.

Steinerlukion kiinteistö- ja opintokulut Kouluyhdistys omistaa koulun rakennukset. Lukion kiinteistö- ja opintokulumaksulla kustannetaan näiden
rakennusten juoksevia kuluja ja kunnossapitoa sekä katetaan lukiolaisten
materiaalikuluja. Vuonna 2016 maksu on 130 euroa neljä kertaa vuodessa.
Jos samassa perheessä on useampi kuin yksi lukiolainen, summa on perheeltä yhteensä 200 euroa neljästi vuodessa.

Steinerpedagogista kirjallisuutta Koulun A-rakennuksen toimistosta voi ostaa
steinerpedagogiikkaan liittyviä kirjoja. Niitä voi myös tiedustella sähköpostitse toimisto@vantaansteinerkoulu.fi.
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Myynnissä on muun muassa Rudolf Steinerin Peilautuva minä sekä koulumme opettajan Jarno Paalasmaan teoksia: Omassa rytmissä. Steinerkoulun idea ja käytännön sovellukset; Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen
vaihtoehtoja; Maailman parhaat kasvatusajatukset.

Talkoot Koulumme erityispiirteisiin kuuluu vanhempien osallistuminen talkoisiin. Talkootyöllä on ollut erittäin suuri merkitys koulurakennusten
korjauksissa ja ylläpidossa. Lisäksi luokkien muutot (kts. luokkahuone),
kunnostustyöt ja pihatalkoot kuuluvat vanhempien ja oppilaiden tehtäviin.
Talkoohommiin kannattaa varautua pääasiassa koulun päätyttyä kesäkuun
alussa ja elokuussa juuri ennen koulun alkua. Lähestyvistä talkoista ja vastuuhenkilöstä tiedotetaan perheille sähköpostitse ja koulun nettisivuilla.

Terve koulu -rakennushanke, F-rakennus Rakennushanke tulevan F-päärakennuksemme toteuttamiseksi. Tule mukaan suunnittelemaan strategiaa, jolla
pääsemme maaliin ja saamme uuden F-rakennuksen käyttöön vuonna
2020. Lisätietoja: Rainer Sarström, p. 0400 454 686, rainer.sarstrom@gmail.
com

Terveydenhoitaja Steinerkoululla toimii Vantaan kaupungin terveydenhoitaja.
Terveydenhoitaja tekee oppilaille terveystarkastuksia ja osallistuu YHR:n
(ks. YHR) kokoukseen. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä, jos oppilas
on sairastunut, loukannut itsensä tms.
Terveydenhoitaja jatkaa neuvolassa aloitettua rokotusohjelmaa kouluikäisille. Vanhemmat voivat kysyä lapsensa terveyteen ja kehitykseen liittyvistä asioista terveydenhoitajalta.
1–9-luokkien terveydenhoitaja on Riitta Juuti-Finnilä, p. 09 838 648 22
ja 050 312 2147. Hän on koulullamme tavattavissa maanantaisin sekä parillisina viikkoina tiistaisin.
Lukiolaisten terveydenhoitaja on Nina Koski-Lammi, p. 050 312 2149.
Päivystysajat voi tarkistaa terveydenhoitajan huoneen ovesta
D-rakennuksessa.
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Tiedottaminen Koulun tapahtumista ja muista kouluun liittyvistä asioista
tiedotetaan vanhempia opettajien, rehtorien tai koulun toimiston taholta
osoitteesta
toimisto@vantaansteinerkoulu.fi. Monista koulun asioista saa tietoa
koulun nettisivuilta http://vantaansteinerkoulu.fi/. Koulun sisäisen viestinnän kanava on Extranet, ks. Extranet.

Tilojen vuokraus Koulun tiloja (mm. eurytmiasali ja juhlasali) on mahdollista
vuokrata. Ota yhteyttä koulun toimistoon toimisto@vantaansteinerkoulu.fi.

Todistus Ks. arviointi
Toimisto Koulun toimisto sijaitsee A-rakennuksessa. Koulun taloussihteeri
Teija Sideri hoitaa mitä moninaisimpia asioita kouluun ja kouluyhdistykseen liittyen. Toimistoon palautetaan muun muassa oppilastietolomakkeet
ja iltapäiväkerhoanomukset. Lukiolaiset voivat noutaa toimistosta julkiseen
liikenteeseen liittyvät alennustodistukset ja jättää opintotukihakemukset.
Kiinteistötukimaksuihin liittyvät kysymykset voi esittää toimistoon. Kouluun ilmoittauminen hoidetaan toimiston kautta.

Tukitoimet Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa ja kasvuun liittyvissä vaikeuksissa eri tukimuodoin. Tukimuotoja voivat olla tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, pikkueurytmia, henkilökohtaisen oppimissuunnitelman
tai opetussuunnitelman laatiminen. Erityisen tuen piiriin kuuluvat sellaiset
oppilaat, joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden mukaan
kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä.

Vaihto-oppilaaksi lähteminen Koulumme oppilaiden on helppo lähteä vaihtooppilaaksi muihin steinerkouluihin sekä Suomessa että ulkomailla, koska
opetussuunnitelman lähtökohdat ovat kaikkialla samat. Palatessaan oppilas
jatkaa koulutyötä oman luokkansa mukana. Asiasta voi keskustella oman
opettajan tai luokanohjaajan kanssa.
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Vanhempainillat Steinerkoulussa vanhempien ja opettajien välinen vuorovaikutus on tärkeää, koska se auttaa opettajan ja oppilaan kohtaamista.
Vanhempainillat alkavat jo ennen kuin lapsi aloittaa koulun. Illoissa tuleva
opettaja ja vanhemmat tutustuvat toisiinsa ja käsittelevät koulunaloitukseen
liittyviä asioita. Lapsen aloitettua koulun vanhemmat ja opettaja kokoontuvat vanhempainiltaan useamman kerran vuodessa. Ylemmillä luokilla
vanhempainiltoja on vähemmän kuin alkuopetuksessa.

Varainhankinta Varainhankinta on luonnollinen osa steinerkoulussa opiskelevan lapsen perheen elämää. Tiiviin yhteistyön kautta varainhankinta vahvistaa vanhempien yhteisöä. Jokaiselle luokalle muodostuu omat tapansa
hoitaa varainkeruu. Jotkut järjestävät esimerkiksi tapahtumia. Kerätyillä
varoilla rahoitetaan luokan tekemiä retkiä, leirikouluja yms.
Koko koulun yhteistä varainhankintaa ovat erilaiset talkoot ja esimerkiksi Keskiaikamarkkinat luokkakohtaisine tehtävineen. Kiinteistötukimaksut ovat osaltaan varainhankintaa.

Varavaatteet Alaluokkalaisilla on hyvä olla varavaatteet koululla. Vaatteet
kannattaa ehdottomasti nimikoida.

Verso Koulussamme on käytössä Verso-vertaissovittelumenetelmä erilaisten
mielipahatilanteiden käsittelemiseen. Ks. restoratiivinen koulu.

Vihkot Steinerpedagogiikkaan kuuluu olennaisena osana vihkotyöskentely,
joka aktivoi oppilasta sisäistämään opetetun ja tekemään sen omakseen.
Oppilas työstää uuden oppiaineksen tekstein ja kuvin työvihkoonsa tehden
jatkuvasti pieniä yksilöllisiä valintoja. Variaatio lisääntyy lapsen iän ja kykyjen kehittyessä.

Viljelypalsta Koulumme puutarhassa on viljelypalstoja, joita voi vuokrata.
Lisätietoja: Mikko Nieminen, p. 040 933 1373, repolainen@kotiportti.fi

Vuorovaikutus Opettajan ja vanhempien hyvä vuorovaikutus on ollut tärkeä
osa koulun kasvatusyhteisön muodostamista steinerpedagogiikan alkumetreiltä lähtien. Vuorovaikutus syntyy vanhempainilloissa, kotivierailuilla,
yhteisissä tapahtumissa ja keskusteluissa. Toimiva vuorovaikutus ja luottamus tukevat lapsen hyvinvointia ja kasvua.

Väritunnelma Steinerkoulun eri luokka-asteilla on kullakin omat organiisesta arkkitehtuurista kumpuavat (ks. orgaaninen arkkitehtuuri) värinsä,
jotka esiintyvät luokkahuoneissa esimerkiksi verhoissa. Koulussamme
käytetetään väriasteikkoa, jossa värit muuttuvat vaaleanpunaisesta purppuranpunaiseen: 1. luokka vaaleanpunainen, 2. lk persikka, 3. lk lämmin
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punertava keltainen, 4. lk viileämpi keltainen, 5. lk kylmä vihertävä keltainen (lehmus), 6. lk vihertävämpi, 7. lk vihreä, 8. lk tumma metsänvihreä
(sinivihreä), 9. lk tummansininen, 10. lk syvän sininen, 11. lk liila, 12. lk
purppuranpunainen.

Waldorf Ensimmäinen steinerkoulu perustettiin Waldorf-Astoria-tupakkatehtaan työntekijöiden lapsille Stuttgartiin vuonna 1919. Sen vuoksi steinerpedagogiikkaa ja steinerkouluja kutsutaan maailmalla usein Waldorf-kouluiksi tai vastaavasti Waldorf-pedagogiikaksi. Waldorf- eli steinerkouluja
on maailmalla yli tuhat.

YHR Koulussamme toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, YHR, joka pitää
huolta ennakoivasti yhteisön hyvinvoinnista. Viikottain kokoontuvaan
YHR-ryhmään kuuluvat vuosirehtori, koulukuraattori, koulupsykologi,
erityisopettaja ja terveydenhoitaja. Tarvittaessa työskentelyyn kutsutaan
mukaan muita asiantuntijoita.

Yhteydenpito Oppilaan koulunkäyntiä koskevissa asioissa ollaan yhteydessä
luokanopettajaan. Oppilaan terveyttä tai sosiaalista ympäristöä koskevissa
asioissa otetaan yhteyttä joko terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai
koulupsykologiin. Tukimaksuja, iltapäiväkerhon maksuja ja ilmoittautumisia koskevat asiat käsitellään koulun toimistossa. Muissa asioissa, kuten
yleisissä koulun hallintoon liittyvissä asioissa yhteydenpito vuosirehtoriin.

Yökoulu Yökoulussa vietetään yö koulussa tai retkellä. Yökouluun voi kuulua
opetusta, leikkiä tai askareita. Oppilat yöpyvät joko koululla tai metsäretkellä teltassa tai kämpässä. Vanhempia on usein mukana yövalvojina.
Yökoulu tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden saada kokemuksia omin
voimin pärjäämisestä. Nämä kokemukset parantavat luokan yhteishenkeä
ja lisäävät oppilaan itseluottamusta.
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