Hei,

Helilän koulussa on jouduttu tekemään ja tehdään jatkuvasti opetusjärjestelyjä sisäilmaongelmien vuoksi. Koulun
sisäilmaryhmässä 8.11.2017 arvoitiin yksimielisesti, että koulutyön jatkaminen pitkään koulun C- osassa riskittömästi ei ole enää
mahdollista. Tämä tarkoittaa yhdeksän opetustilan siirtämistä koulun muihin tiloihin. Jotta aineopettajajohtoinen opetus voidaan
järjestää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti on pedagogisesti perusteltua siirtää Helilän koulusta pääsääntöisesti
luokkamuotoisessa opetuksessa olevat ryhmät toisiin opetustiloihin.

Helilän koulun kuudennet luokat väistävät yhdessä Karhuvuoren kouluun mahdollisimman pikaisesti (todennäköisesti
maanantaista 20.11.2017 alkaen). Oppilaat jatkavat Helilän koulun oppilaina, vaikkakin opetus järjestetään Karhuvuoren koulun
tiloissa. Väistön pituus ei ole vielä tiedossa. Kaikille yhteiset oppiaineet opiskellaan oman opettajan / aineenopettajan kanssa.
Oppilaita opettavat nykyiset Helilän koulun opettajat ja oppilaat jatkavat samoissa ryhmissä kuin tähänkin asti. Oppilaat saavat
uudet lukujärjestykset tämän viikon lopussa.

Koska oppilaiden koulumatka tulee olemaan yli 5 kilometriä, järjestetään oppilaille yhteinen koulukuljetus tilausajona aamuisin
Helilän koululta Karhuvuoren kouluun ja takaisin Karhuvuoresta Helilään koulupäivän päätyttyä. Ensimmäisenä Karhuvuoren
koulupäivänä opettajat ovat mukana linja-autoissa.
Karhuvuoren kouluun siirtymiseen liittyvä kuudesluokkalaisten ja huoltajien yhteinen tiedotusilta järjestetään
Karhuvuoren koulun tiloissa tämän viikon torstaina 16.11.2017 klo 18.00 alkaen, Tarinatie 1. Tervetuloa!
Tilaisuudessa on tarkoituksena keskustella väistöstä Karhuvuoren kouluun sekä tutustua koulurakennukseen. Karhuvuoren
koulun tukioppilaat kierrättävät oppilaita koulurakennuksessa. Paikalla on minun lisäkseni luokanopettajia, koulunkäynnin
ohjaaja, Karhuvuoren koulun rehtori Marianne Puumalainen ja Helilän koulun apulaisrehtori Mari Aronen.

Yhteistyöterveisin,

Jaana Länsimies ja Mari Aronen

Hei,

Helilän koulussa on jouduttu tekemään ja tehdään jatkuvasti opetusjärjestelyjä sisäilmaongelmien vuoksi. Koulun
sisäilmaryhmässä 8.11.2017 arvoitiin yksimielisesti, että koulutyön jatkaminen pitkään koulun C- osassa riskittömästi ei ole enää
mahdollista. Tämä tarkoittaa yhdeksän opetustilan siirtämistä koulun muihin tiloihin. Jotta aineopettajajohtoinen opetus voidaan
järjestää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti on pedagogisesti perusteltua siirtää Helilän koulusta pääsääntöisesti
luokkamuotoisessa opetuksessa olevat ryhmät toisiin opetustiloihin. Tästä johtuen Helilän koulun kuudennet luokat väistävät
yhdessä Karhuvuoren kouluun mahdollisimman pikaisesti (todennäköisesti maanantaista 20.11.2017 alkaen). Oppilaat jatkavat
Helilän koulun oppilaina, vaikkakin opetus järjestetään Karhuvuoren koulun tiloissa. Väistön pituus ei ole vielä tiedossa.

Ryhmien tilajärjestelyihin on tehty ja tehdään muutoksia lähiaikoina. Kuudensien luokkien väistäminen ei yksistään riitä
opetustilatarpeen kattamiseen. Siihen asti kunnes opetukseen soveltuvat väistötilat järjestyvät koulun ulkopuolelta, joudutaan
teoriaopetusta antamaan mm. koulun liikuntasalissa ja oppilasravintolassa.

Väistöstä johtuvien järjestelyjen vuoksi Helilän koulun koulupäivän rakennetta (koulupäivän alkaminen ja päättyminen sekä
välitunnit) tullaan muuttamaan vastaamaan mahdollisimman paljon aikaisempaa rakennetta (edeltävät lukuvuodet). Uuteen
koulupäivän rakenteeseen siirrytään ensi viikon alusta. Uusista aikatauluista tiedotetaan loppuviikosta.

Yhteistyöterveisin,

Jaana Länsimies ja Mari Aronen

