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Porvoon peruskouluihin ja toiselle asteelle yksi lauantaikoulupäivä/lukuvuosi
Porvoo
Aloite luotu Kuntalaisaloite. fi-palveluun 3.10.2017
Aloitteen julkaisupäivämäärä 3.10.2017
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) ehdottaa, että Porvoon
peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten lukuvuoteen sijoitettaisiin yksi lauantaikoulupäivä tarjoamaan
parempi ajankohta Kodin ja Koulun Päivän viettämiseksi. Lauantai tarjoaisi huoltajille paremman
mahdollisuuden osallistua päivän toimintaan, koska työelämän kiireet painottuvat ns. arkipäiville. Näin Kodin
ja Koulun Päivän tavoitteet olisivat myös paremmin saavutettavissa.
Vuosittain vietetään valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää. Kodin ja Koulun Päivän tavoite on edistää kodin
ja koulun yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Vanhemmille se on varta vasten järjestetty
mahdollisuus tutustua koulun toimintaan, opettajiin ja toisiin vanhempiin/huoltajiin.
Uusi OPS korostaa huoltajien osallisuutta. Koulun tehtävä on luoda huoltajille mahdollisuus osallistua ja
tarjota tilaisuuksia vuorovaikutukselle. Kodin ja Koulun Päivä toimii yhtenä hyvänä sillanrakentajana kodin ja
koulun välillä. Sen viettoon osallistuu jo liki kolmannes Suomen peruskouluista, mukana on ollut myös toisen
asteen oppilaitoksia sekä päiväkoteja. Useilla kouluilla se on liitetty osaksi koulun vuosiohjelmaa, jotkut
viettävät sitä kahdestikin lukuvuodessa.
Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallisesti merkitty pidettäväksi syyskuun viimeisenä perjantaina. Ajankohta
on ainoastaan suositus ja antaa näin ollen koululle madollisuuden valita päivä, joka koulun ohjelmaan
parhaiten sopii.
Kodin ja Koulun Päivää ovat toteuttamassa Opetushallitus, Suomen Vanhempainliitto, Förbundet Hem och
Skola i Finland, Suomen Kuntaliitto, Suomen rehtorit ry, Opetusalan anmmattijärjestö OAJ, Finlands Svenska
Lärarförbundet FSL, Sivistystyönantajat sekä Opetus- ja sivistystoimern asiantuntijat OPSIA ry.
Lisätiedot
http://www. oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101 /0/lapsi_ja_nuori_tarvitsee_kodin_ja_koulun_yhteistyota
https://www. porvoonvanhempainyhdistykset. fil http://kouluasiaa.fi/artikkelit/kodin-ja-koulun-paiva-aikaa
vapaamuotoiselle-vuoropuhelulle/

Vastuuhenkilö
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf, Porvoo / Borgå
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