Maahanmuuttajatyön
koordinaattori
Kajaanin
perusopetuksessa

Jenni Kettunen ja Soila Karjula
Maahanmuuttajatyön koordinaattorit
Kajaanin kaupunki/Perusopetus
Pohjolankatu 13
80100 Kajaani
p.044 7100 001 (Jenni)
p.044 7100 260 (Soila)

Mitä maahanmuuttajatyön koordinaattori tekee?
Suunnittelee, koordinoi ja kehittää maahanmuuttajataustaisten
oppilaiden valmistavaa opetusta ja yleisopetusta (1.- 9. –vuosiluokat
+ aikuisten perusopetus).
Auttaa ja ohjaa mahdollisuuksien mukaan
maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja heidän perheitään koulun
arjessa.
Toimii maahanmuuttajia opettavien opettajien ja muun
kouluhenkilökunnan tukena monikulttuurisuustyössä.
Koordinoi ja kehittää Suomi toisena kielenä (S2) opetusta
yhteistyössä opettajien kanssa.
Koordinoi ja kehittää maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen
opetusta yhteistyössä opettajien kanssa.
Osallistuu asiantuntijana paikallisen maahanmuuttajatyön
kehittäjäryhmiin.
Osallistuu OPH:n ylläpitämän valtakunnallisen eri kieli- ja
kulttuuriryhmien verkoston (POIJU) toimintaan.
Tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen,
maahanmuuttajapalveluiden, koulupsykologien, koulukuraattoreiden
ja kouluterveydenhoitajien, 2. asteen oppilaitosten, sekä muun
yhteistyöverkoston (esim. hankkeet, kansalaisopisto, kolmas sektori,
ulkomaalaisia työntekijöitä palkkaavat yritykset, lähialueiden
kuntien maahanmuuttajatoimijat) kanssa.
Lisätietoa aiheesta löydät Kajaanin perusopetuksen
monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelmasta.

Milloin voin olla yhteydessä maahanmuuttajatyön
koordinaattoriin oppilasasioissa?
Kun tarvitset neuvoa ja/tai ohjausta maahanmuuttajaoppilasta ja
perhettä koskevissa kouluasioissa.
Kun sinulla herää jokin huoli maahanmuuttajaoppilaan oppimiseen
tai kielitaidon kehittymiseen liittyen.
Kun haluat keskustella maahanmuuttajaoppilaan S2 –opetukseen
liittyvistä asioista.
Kun sinulla on kysymyksiä maahanmuuttajaoppilaan oman
äidinkielen opetuksesta.
Siirtopalaverit, maahanmuuttajaoppilaan vaihtaessa koulua tai
luokkaa tai hänen siirtyessään esikoulusta 1. luokalle, ala-asteelta
yläasteelle, yläasteelta 2. asteelle. HUOM: Nivelvaiheet ovat
tärkeitä maahanmuuttajaoppilaan koulupolulla. Oppilaspalaverit,
joissa oppilaan tuen tarvetta arvioidaan/tarkistetaan.

Kun tarvitset kulttuuritulkkia avuksi yhteistyössä
maahanmuuttajaperheen kanssa.

Kun viestintä maahanmuuttajaoppilaan kodin ja koulun välinen
viestintä takkuilee tai siinä esiintyy haasteita.

Kun tarvitset tukea ja/tai neuvontaa tarvittaessa tulkkipalveluiden
käytössä

Kun kutsut koolle maahanmuuttajaoppilasta koskevan
moniammatillisen yhteistyöryhmän/-palaverin.

Kun haluat esittää monikulttuurisuuteen liittyviä koulutustoiveita
& kehittämisehdotuksia.

Kun olet epävarma maahanmuuttajaoppilaan statuksesta

(turvapaikanhakija, pakolainen vai muusta syystä maahan tullut).

Ota rohkeasti yhteyttä!
Jenni Kettunen
Maahanmuuttajatyön koordinaattori,
Kajaanin kaupunki/perusopetus (7—9. luokat, valmistavat luokat, aikuisten
perusopetus)
Puh. 044 7100 001
jenni.kettunen@kajaani.fi
Soila Karjula
Maahanmuuttajatyön koordinaattori
Kajaanin kaupunki/perusopetus (1.-6. luokat. oman äidinkielen opetus)
Puh. 044 7100260
soila.karjula@kajaani.fi

