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Suunniteltu toiminta
1. KESKEISET
SISÄLLÖT JA
PAINOPISTEET

Uusi opetussuunnitelma on astunut voimaan 1.8.2016. Uudessa OPS:ssa myös
iltapäivätoiminta on mukana omana osa-alueenaan. Toiminnan pääasiallisena tavoitteena
on kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen. Joensuun alueen iltapäivätoiminnan
painopistealueet pysyvät samoina edellisvuoteen verrattuna. Toimintakauden 2022-2023
painopistealueet uuden OPS:n mukaisesti ovat seuraavat:
Kotitehtävät osana iltapäivätoimintaa
Lasten kuuleminen ja osallistuminen toiminnan suunnitteluun
Ulkoilu ja liikunta osana iltapäivätoimintaa
Positiivinen pedagogiikka ja vertaissovittelun käyttö
Kasvatukselliset tavoitteet:
Tuemme lapsen kasvua itsenäiseksi koululaiseksi.
Tuemme mahdollisuuksien mukaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia.
Noudatamme hyviä käytöstapoja.
Ryhmässä olemisen taidot:
Noudatamme kaikkien oikeutta fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen.
Tuemme vuorottelun ja jakamisen taitoja.
Vuorovaikutustaidot:
Lapset oppivat solmimaan ja ylläpitämään myönteisiä vuorovaikutussuhteita.
Opettelemme tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita ja vastaamaan niihin
rakentavalla tavalla.
Työn kehittäminen:
Tunnistamme ja poistamme näkymättömiä esteitä,
luomme myös omissa ajatuksissamme ilmapiirin, jossa jokainen on tervetullut
henkilökohtaisista haasteistaan huolima tta.

Tulevaisuudessa huomioitavaa

Aamu- ja iltapäivätoiminta
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Suunniteltu toiminta
2. YHTEISTYÖ ERI Koululla toimivien kerhojen ohjaajat tutustuvat ekaluokkien opettajiin, jotta
TAHOJEN KANSSA luonteva ja sujuva tiedonsiirto on helpompaa.
Karhunmäen koulun kanssa pidetään lisäksi tarvittaessa Teams-palaverit.

(voi sisältyä
edelliseen)

Seurakunnan tiloissa toimivien kerhojen yhteystiedot ja ohjaajatiedot tiedotetaan
lähikoululle ja esitetään toive tiedon kulusta ja tiedottamisesta.
Huoltajille painotetaan tiedotteissa, ettei lapsi ole velvollinen välittämään viestejä
muutoksista yms. asioista. Heiltä toivotaan myös yhteydenpitoa erityisesti
muutostilanteissa. Huoltajien toivotaan välittävän kerhoon tietoa koulun
tiedotteista.
Huoltajat täyttävät lapsestaan ”Tutustumme lapseen” –lomakkeen, jossa
kerrotaan lapsen vahvuuksista ja kasvun haasteista. Pyrimme tukemaan
erityisesti kehittyviä taitoja.
Ohjaajat osallistuvat kutsuttaessa oppilashuollollisiin tai kuntoutuksellisiin
palavereihin.

Tulevaisuudessa huomioitavaa

Toteutuksen arviointi
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3. KESKEISET
TAVOITTEET

Lukuvuoden keskeinen tavoite
Lämpimän vuorovaikutuksen käyttäminen ja lasten mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön

Suunniteltu toiminta

Kiinnitetään huomiota erityisesti vuorovaikutukseen haastavien lasten
kanssa ja heidän asioissaan. Tavoitteena on hyväksyvä ja lämmin
suhtautuminen. Käytetään tarvittaessa vuorovaikutusta tukevia menetelmiä
ja apuvälineitä.
Lapset saavat esittää toiveita kerhotoiminnasta sekä valita tekemisiään.
Lasten mielipiteitä selvitetään erityisesti keskustelemalla heidän kanssaan
sekä havainnoimalla heidän toimintaansa.

Tulevaisuudessa huomioitavaa

Toteutuksen arviointi
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Luettelona
4. MUUT
MAHDOLLISET
TARKENNUKSET
ALKANEELLE
LUKUVUODELLE

-

lapsista tulee pärjääviä ja itseensä luottavia koululaisia, myös
vanhemmat luottavat lapsensa pärjäävyyteen

-

erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioiminen ryhmässä
mahdollisuuksien mukaan

-

huoltajille painotetaan, että iltapäivätoiminta on vapaa-ajan kerho
eikä se ole pakollista; lapselle voi olla tarpeen pitää vapaapäiviä
kerhosta, kun vanhempi on vapaalla

-

läksyjen tekemiseen annetaan mahdollisuus, mutta lasta ei siihen
velvoiteta, läksyjen valvontavastuu on kodilla

-

lapset ovat omatoimisia pukemiseen, siisteyteen ja ruokailuun
liittyvissä asioissa

(jatkuu)
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Poikkeavat työpäivät; päivämäärä ja aihe

(jatkuu)

Poikkeavat vapaapäivät; päivämäärä ja peruste

(jatkuu)

5. POIKKEAMAT

ke 24.5.2023 koko työyhteisön koulutuspäivä
pe 2.6.2023 oman tiimin koulutuspäivä

Muut poikkeamat
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