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Jakelussa mainituille

Uudistuva oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa
Lapin aluehallintovirasto järjestää oppilashuollon lainsäädännön uudistamiseen liittyvän
koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa käsitellään yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuollon
toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä.
Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden
edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.
Koulutuspäivä on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen oppilashuollosta vastaaville
viranomaisille, opettajille ja rehtoreille, lastentarhanopettajille ja erityislastentarhanopettajille, koulupsykologeille, koulukuraattoreille ja kouluterveydenhuollon henkilöstölle.
Aika
Paikka

Tiistai 27.1.2015 klo 9.00–15.30
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Viirinkankaantie 1, Rovaniemi.
Tilaisuus on osallistujille maksuton. Aluehallintovirasto tarjoaa kahvit. Muista kuluista,
kuten matkat ja ruokailut vastaa kukin osallistuja tai lähettävä organisaatio.
Osallistujat voivat lähettää kouluttajille etukäteen kysymyksiä päivän aiheista.
Kysymykset voi kirjoittaa ilmoittautumislomakkeelle niille varattuun kohtaan.
Pyydämme sitovat ilmoittautumiset 9.1.2015 mennessä alla olevasta linkistä:
Koulutustilaisuuden diaesitykset ja linkkejä aiheiden kannalta keskeiseen materiaaliin
löytyy tilaisuuden jälkeen verkkosivulta www.avi.fi/lappi > Ajankohtaista >
Tapahtumat ja koulutukset > tämän koulutustilaisuuden kohdalta.
Koulutuspaikan asiakaspysäköinnit sijaitsevat oppilaitoksen molemmissa päädyissä.

Tervetuloa koulutukseen!

Johtaja

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 300
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faksi 016 319 513
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Elisa Suutala
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Jakelu

Sivistystoimenjohtajat ja vastaavat
Peruskoulut, erityiskoulut ja lukiot
Esiopetuksen vastuuhenkilöt
Kouluterveydenhuollon henkilöstö
Koulukuraattorit
Koulupsykologit
Terveyskeskukset
Lastenneuvolat
Sosiaali- ja terveyslautakunnat ja vastaavat

Tiedoksi

Luennoitsijat
Erityisopettaja, koordinaattori Irmeli Vähäaho, Rovaniemen kaupunki
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
Ravintola Hilla
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Uudistuva oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Viirinkankaantie 1, Rovaniemi

OHJELMA

Tiistai 27.1.2015
9.00–9.30

Tulokahvi

9.30–9.40

Tilaisuuden avaus ja päivän käytännön asiat

9.40–11.00

Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen ja sen perusrakenteet
● Oppilashuollon uudistuksen tavoitteet ja kokonaisuus
● Yhteisöllinen oppilashuolto opetussuunnitelmassa
● Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävät ja työskentely
Opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus

11.00–11.15

Tauko

11.15–11.45

Kommenttipuheenvuorot:
- yhteisöllisen oppilashuollon ja huoltajien sekä
oppilaiden osallisuuden näkökulmasta

11.45–12.45

Lounas

12.45–13.45

Yksilöllisen oppilashuollon kysymyksiä
● Miten vahvistaa oppilaiden sekä heidän vanhempiensa osallisuutta
● Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamisen käytänteet
● Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja työskentely
LT, ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

13.45–14.15

Iltapäiväkahvi

14.15–15.30

Kommenttipuheenvuorot:
Näkemyksiä tuen tarpeista sekä avunsaannista ja palveluista
- kuraattori-luokanopettaja työpari
- vastauksia esitettyihin kysymyksiin ja keskustelu

15.30

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

