Tiedote huoltajille ja oppilaille

Lukuvuosi
2020-2021:
Koulutyö
korona-aikana

• Koulutyön järjestäminen lukuvuoden alussa
• Mahdolliset poikkeustilan opetusjärjestelyt
Linnanmaa 1-6, 12.8.2020

Opetushallituksen ohjeistus korona-ajalle

Opetushallitus on laatinut ohjeistuksen lukuvuodelle 2020-2021 koskien
opetusjärjestelyjä koronaepidemian aikana. Oulun normaalikoulu käyttää ohjeistuksissaan ja
järjestelyissään näitä sekä mahdollisia muilta viranomaistahoilta tulleita ohjeistuksia
(Valtioneuvosto, THL, OKM, AVI). Järjestelyistä ja ohjeistuksesta tiedotetaan henkilökuntaa,
oppilaita sekä huoltajia. Ohjeistusten ja järjestelyjen tarkoituksena on pyrkiä
mahdollistamaan mahdollisimman turvallinen koulunkäynti oppilaille ja henkilökunnalle
koronaepidemian aikana. Ohjeistuksia noudattamalla voidaan vähentää tartuntariskiä
koulunkäynnin yhteydessä.

Kouluun tai töihin ei saa tulla sairaana. Koronavirus
aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä,
kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja
päänsärky. Kenenkään oppilaan tai aikuisen ei pidä tulla kouluun
jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos oppilas
sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi aikuisen
kanssa erilliseen tilaan (terveydenhoitaja tai muu koulun
aikuinen). Huoltajaan otetaan yhteyttä. Huoltajan tulee olla
yhteydessä terveys- ja hyvinvointikeskukseen jatkotoimenpiteistä.

Kouluun tai
töihin ei saa
tulla sairaana

Ohjeistusta:
Hengitysoireinen lapsi kannattaa viedä
herkästi koronavirustestiin soittamalla ensin Oulun
kaupungin koronaneuvontaan numeroon 08 558 41414 (ma–to
klo 8–16, pe klo 8–15). Iltaisin ja viikonloppuisin soita Oulun
seudun yhteispäivystyksen numeroon 08 315 2655. Ennen
testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Jos
oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee
hakeutua uuteen testiin.
Jos perheenjäsenesi sairastuu hengitystieinfektioon, muut
terveet perheenjäsenet voivat mennä päiväkotiin, kouluun tai
töihin, jos se on välttämätöntä. Jos lähipiirissäsi on
varmistettu koronavirustapaus, viranomaiset määrittelevät,
ketkä jäävät karanteeniin.
Riskialueilta Suomeen palaavat henkilöt eivät saa tulla kouluun
> kahden viikon karanteeni (etäopetusyhteys). THL:n sivuilta löytyy
ajankohtainen lista riskimaista.

Riskiryhmät ja poissaolot
• Riskiryhmät: Hoitava lääkäri arvioi voiko oppilas, joka tai jonka perheenjäsen mahdollisesti kuuluu
riskiryhmään, palata kouluun. Koulussa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään
riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.
• Mikäli oppilas tai hänen lähiomaisensa kuuluu riskiryhmään ja on poissa terveyssyistä (lääkärinlausunto
terveydentilasta), hänelle järjestetään etäopetusta samanaikaisesti oppilaan oman luokan oppituntien
mukaisesti.
• Mikäli lapsi on sairaana, toimitaan, kuten normaalissakin tilanteessa (ilmoitus omalle opettajalle, opettaja
ilmoittaa läksyt). Jos oppilas ei tule kouluun eikä poissaolosta ole huoltaja ilmoittanut, toimitaan kuten
normaalistikin (yhteydenotto kotiin). Jos asiassa ilmenee ongelmia --> yhteys rehtoriin.

Hygienia- ja
suojausohjeistus

• Siivousta tehostetaan.
• Oppilaiden välisiä etäisyyksiä valvotaan. Luokkien välisiä kontakteja
vältetään. Kerhoja, vierailuja, yhteistilaisuuksia ja yksiköiden
välisiä tapahtumia ei järjestetä.
• Koulussa kädet pestään saippualla aina luokkaan tultaessa ja sieltä
poistuttaessa (koskee aikuisia ja lapsia). WC-käyntien yhteydessä ja
ruokaillessa pestään kädet huolellisesti saippualla.
• Käsidesiä on saatavilla.
• Wc-tilojen käyttö sovitaan luokkakohtaisesti
• Niistäminen, yskiminen ja aivastaminen kertakäyttönenäliinaan.
Jollei kertakäyttönenäliinaa ole saatavissa, suojataan suu
kyynärtaipeella. Nenäliina heitetään käytön jälkeen pois. Kädet
pestään tämän jälkeen.
• Maskien käytön ohjeistuksessa seurataan viranomaisten ohjeistuksia.
• Yhteiskäytössä olevat välineet puhdistetaan aina käyttäjien välillä.
Luokissa oppilailla on käytössään henkilökohtaiset työvälineet.
• Pääosin luokkaryhmät pidetään erossa toisistaan. Oppitunneilla, joissa
oppilaita useista ryhmistä, huolehditaan etäisyyksistä, ryhmitellään
oppilaita, huolehditaan käsihygieniasta.
• Pintoja ja välineitä desinfioidaan käyttäjien välissä

Kouluun tulo
• Koulunkäynninohjaajat valvovat etäisyyksiä
oppilaiden tullessa kouluun.
• Äppö ja Noppa-solujen oppilaat tulevat
pikkupihalle ja muut isolle pihalle.
• Oppilaita kehotetaan pysymään
mahdollisimman paljon omissa
luokkaryhmissään.
• Opettajat valvovat toimintaa naulakoilla ja
käytävillä / soluissa.
• Opettajat valvovat oppilaiden koulusta
lähtemistä.
• Käsihygienia ja etäisyydet tärkeitä.
• Opettajat ohjeistavat oppilaita
koronasuojaustoimenpiteistä koulussa ja
neuvovat heitä käyttäytymään koulun
järjestelyjen ja ohjeistusten mukaisesti.

• Ruokailussa käsihygieniasta sekä väljyydestä
huolehditaan. Ruokailussa istutaan oman
luokkaryhmän kanssa etäisyyksistä huolehtien.
Opettajat valvovat ruokailua.

Ruokailut ja
välitunnit

• Hoijakka- ja Kirppa-solujen oppilaat viettävät
välitunnit isolla pihalla. Muut oppilaat
pikkupihalla. Opettajat ja koulunkäynninohjaajat
valvovat välitunteja erillisen suunnitelman
mukaisesti. Valvonta on tehostettua ja
etäisyyksistä muistetaan.
• Oppilailla voi olla myös sisävälitunteja

Oppiainekohtaisia
huomioita

• Liikunnan opetus aloitetaan ulkoliikuntana
• Omaa äidinkieltä (venäjä, vietnam, arabia
jne.) ei voida toistaiseksi opettaa
• Erityisopetuksessa, englannin ja s2-tunneilla
oppilaita pääsääntöisesti vain yhdestä
ryhmästä kerrallaan
• Jos kuitenkin oppitunneilla/tilanteissa
oppilaita useista ryhmistä, huolehditaan
etäisyyksistä, ryhmitellään
oppilaita, huolehditaan käsihygieniasta.
(uskonnot/et,
valinnaiset, aamupäivätoiminta)
• Pintojen desinfiointi, tuuletus, välineiden desinfiointi
käytön jälkeen.

Oppilashuolto
• Oppilaalla on oikeus oppilashuollon palveluihin.
• Oppilashuollon järjestäminen kuvataan oppilashuoltosuunnitelmassa
tarkemmin (päivitetään syksyllä 2020)
• Oppilashuolto voidaan järjestää etänä tai lähitapaamisena tarpeesta
riippuen.
• Käsihygieniasta ja etäisyyksistä huolehditaan. Maskia voidaan käyttää.

• Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää
koronatilanteessa.

Kodin ja
koulun
yhteistyö

• Säännöllinen yhteydenpito etäyhteyksiä käyttäen
luo turvallisuutta.
• Mikäli välttämätöntä, ja yhteydenpito ei etänä
jostakin syystä ole mahdollista, voidaan myös
järjestää huoltajan ja opettajan välisiä tapaamisia.
Tällöin huolehditaan erityisen tarkasti etäisyyksistä
ja hygieniasta.
• Huoltajille tiedotetaan lapsensa oppimisen
edistymisestä ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Poikkeustilasuunnitelma

• Mikäli koronatilanne vaatii, voidaan
käyttöön ottaa poikkeustilasuunnitelma eli
ns. poikkeukselliset opetusjärjestelyt
Opetushallituksen ohjeistusten mukaisesti

Opetusjärjestelyt
poikkeusaikana
• Toteutetaan lähiopetuksena:

• Oppilaat jaetaan luokkaryhmiä pienempiin ryhmiin,
kouluun tuloa ja välitunteja porrastetaan, ryhmillä on
omat välituntialueet, ruokailu ryhmä kerrallaan/luokissa.
• Ryhmät eivät sekoitu missään vaiheessa.

• Opetusjärjestelyt voimassa korkeintaan kuukauden
kerrallaan
• Huomiotavaa:

• Tarpeen niin vaatiessa siirrytään 4-6 –luokkalaisten
osalta etäopiskeluun joko jaksoissa tai
kokonaan pääsääntöisesti. 1-3 –luokkien osalta jatketaan
lähiopetusta pienissä ryhmissä.
• Etäopetuksessa oleville oppilaille järjestetään
mahdollisuus noutaa koululta ateriapaketti.
• Etäopetuksesta laaditaan etäopetussuunnitelma, jossa
määritellään sisällöt, tavoitteet ja arviointi sekä
menetelmät ja välineet/laitteet. Lisäksi kirjataan kodin
ja koulun yhteistyö.
• Erityisen tuen oppilaat, pid. oppivelvollisuuden oppilaat ovat
lähiopetuksessa.

Pedagoginen tuki

PEDAGOGINEN TUKI
TURVATAAN SEKÄ LÄHIETTÄ ETÄOPETUKSESSA.

TUKEA VOIDAAN ANTAA
ETÄNÄ:
KOULUNKÄYNNINOHJAAJIE
N TUKI, OSA-AIKAINEN
ERITYISOPETUS,
TUKIOPETUS, LÄKSYPARKIT.

PEDAGOGISEN TUEN
TOTEUTTAMISTA VARTEN
ON OULUN
NORMAALIKOULULLA
LAADITTU SUUNNITELMA
KEVÄÄLLÄ 2020. TÄTÄ
SUUNNITELMAA
NOUDATETAAN.

• Jokaisella oppilaalla on käytössään
iPad.

Välineet ja
laitteistot

• Jos 4-6 –luokilla siirrytään etäopetukseen,
laitteen kotikäytöstä tehdään koulun ja
kodin välinen sopimus.
• Käsityötä ja kuvataidetta sekä mahdollisia
muita oppiaineita varten oppilaalle
annetaan kotiin materiaalipaketti, jonka
laatii kyseisen aineen opettaja
(luokanopettaja tai esim. Valinnaisten
aineiden opettaja).

Tervetuloa kouluun!
Koulu alkaa ke 12.8. Koulu alkaa klo 9. Koulu päättyy ekaluokkalaisilla klo 11.30 ja muilla klo 12.

To 13.8. ja pe 14.8. koulupäivä 8.30-12.45 (ekaluokkalaisilla 8.30-11.30).

Ekaluokkalaisten siirtyminen koulun päätyttyä iltapäivätoimintaan tapahtuu aluksi saattaen
kahdessa ryhmässä. Tästä sovitaan tarkemmin iltapäivätoiminnan henkilökunnan kanssa.
Koulutiedote jaetaan koteihin elokuun loppuun mennessä.
Wilmaa (ja koulun kotisivuja) kannattaa seurata. Niistä löytyvät henkilökunnan yhteystiedot sekä
ajankohtaiset tiedotteet.

