Tervetuloa/ Welcome
9. Luokkalaisten vanhempainiltaan

Tärkeää 9.luokalla/Important in 9th grade
•
•
•

•
•
•

Päättöarvioinnin aikaa / Time for final grading
Päättötodistuksella hakeudutaan jatko-opintoihin
Kokonainen vuosi aikaa tsempata (jos on tarvis)! Huomaa kuitenkin
lukujärjestys!/ There is still time to do the difference! However, pay attention to
schedule!
Motivaatio ja omat tavoitteet / Motivation and own goals
Ajanhallinta, kalenterin käyttö? / Time management, calendar?
Aikaa myös harrastuksille, vapaa-ajalle ja levolle / Time for hobbies, freetime and
sleep

9.luokan ohjaus/ 9th grade student counselling
•

•
•
•
•
•

Luokkatunnit, 1 krt/viikko/3 jakson ajan/ Classes once a week during 3 periods
– TET/ Work experience period
– jatko-opinnot/ Further studies
– yhteishaku/ Joint application
– työnhaku, kesätyöt, kesäseteli/ Worklife, Summerjobs
Henkilökohtaiset keskustelut, huoltajat halutessaan mukaan:) / Individuals
meetings, parents are welcome too :)
Tarvittaessa pienryhmiä/ Guidance in small groups if needed
Open doors välituntisin
Satu Nevalainen 9ABF ja Henna Valtonen 9CDE
Yhteys parhaiten Wilmalla tai sähköpostilla/ Contact by Wilma or e-mail

9.luokan TET-harjoittelu / Work experience period
•
•
•
•
•
•

7.-11.12.2020
Sama malli kuin viime keväänä / Same system than last spring
Materiaali jaetaan oppilaille, Classroom+kotisivut / All material is in Classroom
and homepage
Sopimuspapereiden deadline ma 23.11.2020. / Deadline for the paperwork is
23.11.2020
Muistakaa allekirjoittaa sopimukset / Remember to sign the agreements
Tarvittaessa opo antaa vinkkejä / Opo can help if needed

SYKSY/ AUTUMN
-

Henkilökohtaisia tapaamisia opon kanssa/ Individual meetings with study counsellors

-

Avoimet ovet eri kouluilla marraskuusta alkaen/ First ‘open doors’ in lukios and vocational
schools
→ Suunnitelma vierailukohteista opoille (3 kohdetta kouluajalla)/ Planned schedule about
visits to the opo (max 3 schools)

- Ke 18.11. yhteishakuilta (oppilaat tervetulleita) klo 18/ Parents’ evening on Wed. 18th of
November regarding joint application (lukio and vocational training)
- TET-sopimuksen palautus viimeistään ma 23.11./ Returning the TET-agreement at latest by
23th of Nov.
- TET-jakso 7.-11.12.2020. / Work experience period 7.-11.12.2020.

KEVÄT/ SPRING
-

Demohaku Opintopolussa/ Mock application in Opintopolku

-

Koulujen avoimet ovet/ Open doors

-

Kesätöiden haku (kesäsetelit toivottavasti tammikuussa)/ Applying for a summer job

-

Paperinen yhteishaun suunnittelulomake palautetaan hiihtolomaan mennessä/ Draft
application returned on paper by the winter holiday.

-

Yhteishaku 23.2.–23.3.2021./ Joint application period 23.2.–23.3.2021.

-

Yhteishaku tehdään koululla pienryhmittäin oman opon kanssa/ Joint application will
be done at school in small groups with own student counsellor

-

Haku erityisopetuksena järjestettävään koulutukseen samaan aikaan Yhteishaun kanssa
23.2.–23.3.2021 / Application to special education at the same time with Joint application
23.2.–23.3.2021.

-

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet huhti-toukokuun vaihteessa / Entrance exams start and continue
until May

-

Haku 10. luokalle, LUVA-linjalle tai VALMA-linjalle samaan aikaan Yhteishaun kanssa
23.2.–23.3.2021 / Application to 10th grade and prep-streams for lukio and vocational school at
the same time with Joint application 23.2.–23.3.2021.

- Yhteishaun tulokset 17.6.2021 / Students receive results from joint application 17th June 2021.
Lisähaut alkavat/ Second round application process starts
- Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa koululla 17.-18.6.2021 / The Student counsellors are at the
school 17.-18.6.2021

