II asteen rehtorityöryhmä
Aika:
Paikka:
Kutsuttu:

Kokous 3/ 2015-2016

Torstaina 14.1.2016. klo 10.00- 12.15
Kaustisen musiikkilukio, Kaustinen
rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.)
rehtori Markku Anttila, Lucina Hagmanin lukio (siht.)
rehtori Raimo Lammi, Kokkolan yhteislyseon lukio
rehtori Ulla-Maija Latvala, Kiviniityn lukio
rehtori Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium
rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio
rehtori Leevi Norrena, Kannuksen lukio
rehtori Taina Lehtonen, Kaustisen musiikkilukio
rehtori Tero Lahtinen, Vetelin lukio
rehtori Erland Slotte, Kronoby gymnasium
rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio
rehtori Hannu Sulkakoski, Pietarsaaren suomenkielinen lukio
rehtori Outi Leväniemi, Perhon lukio
rehtori Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio
rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto
toimialapäällikkö Tuula Junttila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
(toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, virkavapaalla)
vs. toimialapäällikkö Kaisa-Leena Ahlroth, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Tom Bjon, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Kaija Kähäri-Wiik, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä
Työllisyyspäällikkö Ilkka Rintala, Kokkolan kaupunki

Muistio:
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.
2. Maakunnan koulutustarpeen ennakointia ja väestöennusteet (Ilkka Rintala)
http://www.keski-pohjanmaa.fi/tilastot-ja-ennakointi/raportit-ja-julkaisut
Kokkolan kaupungin työllisyyspäällikkö Ilkka Rintala esitteli kokoamaansa julkaisua ja jakoi sitä
osallistujille. Keskusteltiin aiheesta. PowerPoint-esitys liitteenä.
3. Yhteistyöstrategian tavoitteisiin sitoutuminen ja toimenpiteiden konkretisointi
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2015/09/Toisen-asteen-yhteys-strategia_-2015_6sivuinen.pdf
Käytiin läpi toisen asteen strategiaa tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta. Keskustelussa esitettiin,
että toisen asteen rehtorit sopisivat yhteisistä linjauksista, jolloin muutosten toteutuksessa olisi
verkoston tuki. Yhteiset linjaukset voisivat liittyä henkilöstöön, pedagogiikkaan ja
ohjauskysymyksiin. Toivottiin myös oppilaitosjohdon pitempikestoista täydennyskoulutusta.
Pyydetään yliopistokeskuksen kouluttaja 24.4. kokoukseen, jolloin voidaan esittää toivomuksia
koulutuksen sisällöstä, jos yliopistokeskus pystyisi hankkeiden puitteissa järjestämään sitä.
4. Lukuvuoden 2016-2017 suunnittelu. mm. työpäivät, yhteistoiminta-ajat, opintotarjottimen
koonnista sopiminen
Kokkolan kaupungin päätöksen mukaisesti perusopetuksen ja lukion lukuvuosi alkaa 15.8.2016 ja
päättyy 3.6.2017. Jaksot ovat:
1. jakso 15.8.- 9.10.2016

2.
3.
4.
5.

jakso 10.10.-4.12.2016
jakso 5.12.2016-5.2.2017
jakso 6.2.-9.4.2017
jakso 10.4.-3.6.2017
taulukko http://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/tiedotteet/

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ja Kokkolan ammattilukion suunnitellut työpäivät ja jaksot ovat:
1. jakso 15.8.-23.10.2016
2. jakso 24.10.-21.12.2016
3. jakso 9.1.-19.3.2017
4. jakso 20.3.-31.5.2017 Valmistujaisjuhlapäivää ei ole vielä päätetty, voisi siirtyä lauantaille, kuten
lukioilla 3.6.
Kokkolan lukioiden rehtoreiden kokemukset 4- tai 5-jaksojärjestelmästä: opettajien ja rehtoreiden
työnkuvaan jaksojärjestelmä ei ole juurikaan vaikuttanut, mutta opiskelijoille 5- jakso olisi parempi Terhon
kokemuksen mukaan.
Markku: Kokkolan suomalaisen lukion järjestäytyminen etenee; virkasiirtoja, henkilöstön valmennusta, opstyötä tehty. Johtamisjärjestelyistä on sovittu, että molemmilla toimipaikoilla on oma rehtori + yhteinen
johtava rehtori. Lukion kotisivut löytyvät jo
http://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/lukio_ja_ammatillinen/suomenkieliset_lukiot/kokkola
n_suomalainen_lukio/fi_FI/kokkolan_suomalainen_lukio/
Toisen asteen koordinaattori kertoi kuluneen lukuvuoden valinnoista
Opintotarjottimella 2015 -2016 on ollut opintoja seuraavasti https://wilma.kpedu.fi/browsecourses
- amk-opintoja, averkon verkkokursseja 34
- lukio-opintoja 2
- konservatorion opintoja 6
- ammattiopiston opintoja 19, joihin kaikkiin on valintoja (yhteisiä tutkinnon osia 15 + 4
hygieniaosaaminen)
Valintoja tehty tähän mennessä 256, joista 14 lukiolaisia (hygieniaosaaminen)
- suosituin Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen: 66
- yrittäjyys ja yritystoiminta: 44
- Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto: 27
- amk- opintoja ei ole vielä valittu, tarjonta painottuu keväälle : Ilmoittautuminen suoraan avercon
tarjottimen kautta, jossa täytettävä viite: väylä, niin opiskelijaa ei laskuteta
Lukuvuonna 2014-15 valintoja yht. 389
Lukuvuonna 2013-14 valintoja yht. 172
Miten jokilaaksojen yhteistoiminta valintojen suhteen on toiminut?  Perhon ja Vetelin lukioilla ollut 4
yhteistä kurssia. Lestijokilaakson edustajat eivät olleet paikalla.
Lukuvuoden 2016-2017 valintatarjotin kootaan huhti-toukokuussa. 24.4. mennessä tiedot Terhille.
Todettiin, että toisen asteen valintatarjotin on palvellut lähinnä ammattiopiston opiskelijoita. Kokkolan
alueella ei yhteistoiminta-aikoja ole käytetty, koska tarjotut kurssit ovat verkkokursseja. Päätettiin, että
varsinaisia yhteistoiminta-aikoja ei tarvita. Keskusteltiin, mitä kursseja lukiolaiset toivovat
valintatarjottimelle, jos yhteistä kurssitarjotinta halutaan kehittää. Centrian tarjoamia Averkon kursseja
pidettiin tärkeinä kaikille opiskelijoille (väylä-opinnot).

5. Muut ajankohtaiset asia
Yhteinen Primus-Kurre: tällä hetkellä Kokkolan lukioilla ja ammattiopistolla on yhteinen Kurrelukujärjestysohjelma yhteisellä palvelimella. Lukiolla harkitsee tästä irtaantumista ja palvelun
ostamista StarSoftin kautta. Pidetään asiasta yhteinen palaveri Minna Kallioisen kanssa ja
kutsutaan siihen kaikki 2asteen rehtorit mukaan. Terhi sopii tapaamisen.
6. Seuraava kokous 22.4.2016 Kaustisen Evankelisella Opistolla

