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Oppilashuolto

Student welfare

Mitä oppilashuolto tekee?

What is student welfare?

Oppilashuolto tukee lapsen oppimista,
sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia.

Student welfare supports a child’s
learning as well as social and physical well
being.
Oppilashuollossa käsitellään yksittäisen
The student welfare group deals with
oppilaan asioita tai koko
matters concerning individual students or
luokkaa tai kouluyhteisöä koskevia asioita. a whole class or the school community.

Yläasteen oppilashuolto kokoontuu
säännöllisesti.

Meetings are held regularly.

Opinto-ohjaajat / Study counsellors
• Pitää ohjauksen luokkatunnit, joita on 7. 8. ja 9. luokalla / Study counselling
lessons during each grade
• Ohjaa henkilökohtaisesti: / Individual counselling on
– valinnaisaine- ja -kurssivalinnoissa / optional courses
– oppimis- ja koulunkäyntiongelmissa / questions related to learning support
– päättöluokkalaiset jatko-opintoihin / guiding 9th graders to secondary studies
• Järjestää työelämään tutustumisen, jota meidän koulussamme on 8. ja 9. luokalla
/ Informs students about work experience period for 8th and 9th graders
• Tekee yhteistyötä vanhempien kanssa erityisesti oppilaan opinto- ja -urapolun
suunnittelussa. / Co-operates with parents especially on questions related to
studies and career planning

Satu Nevalainen 7A, 7B, 7F, 7G
Henna Valtonen 7C, 7D, 7E

MUTTA Watch out, koko koulu ohjaa :)

7.lk ajatuksia uudessa koulussa
Thoughts from 7th graders
• Jännitän 7.luokalla…..
– Opiskelua kahdella kielellä,
– uusia opettajia,
– sopeudunko joukkoon,
– saanko kavereita,
– kokeita, esitelmiä ja esiintymistä,
– miten aikani riittää kouluun ja harrastuksiin.
• I am nervous….
– if I am late from school,
– what others think of me,
– when I have to answer in English,
– if I don’t find the classroom and
– how I divide my time between school and my freetime.

Yläaste vs. Ala-aste?/What changes?
•
•
•
•
•
•
•
•

Luokanopettaja/same teacher→ luokanvalvoja/homeroom teacher
Oma luokka/same classroom→ vaihtuvat aineluokat/different classrooms
Oma pulpetti/own desk→ oma boxi/own box
Sama opettaja useimmissa aineissa→ aineenopettajat/more teachers
Sama lukujärjestys läpi vuoden/same schedule→ 5 lukujärjestystä/5 schedules
Jaksojärjestelmä/5 periods
Oppiaineet kursseina/ studying courses
Kokonaan uusia aineita, enemmän valinnaisuutta/new subjets,more optionals

Opiskelu yläasteella/studying in lower
secondary
•
•

•
•
•
•

Kodin ja koulun yhteistyö→ Wilma/importance of Wilma
Seuratkaa lapsenne koulunkäyntiä, olkaa kiinnostuneita ja ottakaa tarvittaessa ja
ajoissa yhteyttä/be interested in your child’s schoolwork, contact the teachers or
the student welfare in time if needed
Ryhmäytymistä uuteen luokkaan ja uuteen kouluun/getting to know the new
class/new school
Säännöllinen koulutyö on tärkeää/regular schoolwork is important
Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy/more responsibility
Omat opiskelu- ja oppimistavat haltuun vähitellen/finding your own way of
studying/learning may take some time

Elämänhallinta/life and time management
• Hyvä ajanhallinta on tärkeää/ time management is important
– Työaika (koulutyö, läksyt ja kotityöt)/schoolwork,
homework
– Vapaa-aika ja harrastukset/freetime, hobbies
– Aikaa ystäville ja perheelle/familytime, friends
• Säännöllinen ateriarytmi/regular meals
• Nukkuminen/sleeping
– Suositus 9-10h yössä
– Vähäisen unen vaikutukset ovat merkittävät mm.
oppimiseen/lack of sleep impacts on learning
• Puhelimen käyttö/use of mobile phone

Kuliksessa ei kiusata!/No bullying in Kulis!
• Koulun linja kiusaamiseen on EHDOTON ei/zero tolerance for
bullying
• Kulis noudattaa KiVa-kouluohjelmaa/Kivakoulu-program
• Kiusaamistilanteissa oppilaita ja huoltajia kehoitetaan
ottamaan välittömästi yhteyttä koululle luokanvalvojaan,
apulaisrehtoriin tai opinto-ohjaajaan/ If you see any kind of
bad behavior/bullying, contact immediately school staff(
homeroom teacher, principals or study counsellor)

Valinnaisaineet / Optionals
• Espanja / Spanish
• Ranska / French
• Saksa / German
•
•
•
•

Ilmaisutaito / Drama
Käsityö / Handicrafts
Liikunta / Sports
Tietotekniikka/ICT

Valinnaisaineet 7. luokalla
7th grade optional courses
• Valinnaisaine riippuu oppilaan kielivalinnoista
Optional choices depend on language selection
• Valinnaisaineet arvostellaan 7. luokalla suoritusmerkinnällä S, paitsi kielet
numeroin
Optional courses are graded with Pass grade during 7th grade. Languages with a
numerical grade
• Valinnan jälkeen valinnaisaine on pakollinen suoritettava aine
Once an optional is chosen, it is a compulsory subject
• Valinta tehdään syksyllä 2018 (7. luokan valinnaiset) ja alkuvuodesta 2019 (B-kieli
ja 8. luokan valinnat)
Students choose the optional course in the autumn 2018 and in the early 2019

Mitä 7.luokalla voi valita?
What to choose in 7th grade?
Oppilaalla on nyt yksi A-kieli:
Oppilaan täytyy valita yksi valinnaisaine
7. luokalle (valinta tehdään
syyskuussa)

The student has one A-level language:
Student has to choose an optional for
7th grade (will be chosen in Wilma in
September)

Oppilaalla on nyt kaksi A-kieltä (koskee
myös A-ruotsia):
ei valinnaisainetta 7. luokalle

The student has two A-level languages
(including A-Swedish):
No need to choose an optional for 7th
grade

Kaikki oppilaat voivat valita uuden
alkavan B-kielen (espanja, ranska,
saksa), jolloin opinnot jatkuvat koko
yläasteen ajan (valinta tehdään
alkuvuodesta 2019)

All the students can start a new B-level
language (Spanish, French and German)
Languages will continue throughout
lower secondary (will be chosen in the
early 2019)

