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Lukuvuosisuunnitelman liite

1.

Koulun/
yksikön tiedot

Koulun/yksikön nimi

Koulun/yksikön yhteystiedot

Koulun/yksikön erityispiirteet

Seminaarin koulussa on yleisopetuksen (6 luokkaa), pienryhmien (3 luokkaa), ja valmistavan
opetuksen luokka. Yhteensä 10 opetusryhmää. Samassa rakennuksessa toimii Seminaarin päiväkoti.

Miten selvitetään tässä koulussa/yksikössä?

2.

Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustilanteen
selvittäminen

Henkilökunnan suhtautumista kartoitetaan yhteisellä avoimella keskustelulla arvoista ja
asenteista.
Oppilaiden kanssa keskustellaan asioista ikätaso huomioiden.
Henkilökunta havainnoi tasa-arvoasioita ja niiden toteutumista niin oppitunneilla,
välitunneilla kuin muussakin koulun toiminnassa.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden asioissa noudatetaan Kajaanin kaupungin erillisiä,
koronatilanteen vuoksi suunniteltuja perusopetuksen suosituksia ja ohjeita. Niistä on
erillinen, tarkennettu liite lukuvuosisuunnitelman mukana.

3.

Toimenpiteiden
valinta ja
toimeenpano

- Lasten oikeuksien päivä
- SoPu eli sovitaan puhumalla (rehtori, koulukuraattori, opettaja(t)
- YK:n päivä
- Minnan Canthin päivä
- Sukupuoleen perustuvan seksuaalisen häirinnän vähentäminen: puututaan halventavaan
puheeseen heti. (koko henkilökunta)
- segregaation lieventäminen: yhteiset teemaviikot ja juhlat, oppilaiden integroiminen eri
luokkiin ja oppiaineisiin. Joustavat ryhmät. (kaikki opettajat)
- Oppilaskunnan ideoimia tapahtumia lukuvuoden aikana kouluviihtyvyyden lisäämiseksi ja
kiusaamisen ennalta ehkäisemiseksi
- S2-kielen opetus 1h/viikko keskiviikkona klo 8-9
- Oman äidinkielen päivä kevätlukukaudella
- Laaditaan materiaaleja eri kulttuureista ja kielistä, jotta muun muassa päivänavauksissa
voidaan aihetta esitellä koulun oppilaille

Koulu-/yksikkökohtaiset toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt

Tiedottaminen

Arviointi ja seuranta

Suunnitelma laaditaan lukuvuoden alussa ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Kirjaaminen ja dokumentointi

Lukuvuosisuunnitelman liitteenä
4.

Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman
toteuttaminen ja
seuraaminen
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Täyttöohjeet:
Kohta 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen selvittäminen
Koulun/yksikön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanne on hyvä selvittää monella tavalla. Tärkeintä on saada esiin lasten ja
oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten tasa-arvo toteutuu omassa koulussa/yksikössä. Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustilannetta arvioitaessa voidaan 1)kysyä koulun/yksikön ilmapiiristä, opetuksesta ja arvioinnista, opintoohjauksesta sekä opetusmateriaaleista 2) kartoittaa, miten tiloja käytetään ja koetaanko tilat turvallisina sekä kenen sallitaan
opetustilanteessa luokkahuoneessa puhua ja millä äänen voimakkuudella 3) kerätä tietoa häirinnästä tai syrjinnästä sekä 4)
kysellä toiveita ja kehittämisideoita tasa-arvon edistämiseksi.
Menetelmiä oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen selvittämiseksi löytyy Tasa-arvo on taitolaji –oppaasta
(OPH).

Kohta 3. Toimenpiteiden valinta ja toimeenpano
Yksikkö-/koulukohtaiset toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt: Tarvittavat kehittämiskohteet ja konkreettiset
toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi perustuvat koulussa/yksikössä laadittuun selvitykseen ja ne valitaan aina
koulun/yksikön omien tarpeiden mukaan. On parempi keskittyä muutamaan asiaan ja muutaman epäkohdan poistamiseen
kuin yrittää ratkaista liian monta ongelmaa samanaikaisesti. Toimenpiteet voivat kohdistua mihin tahansa selvityksessä esille
nousseeseen kysymykseen. Tiedon lisääminen sukupuolten tasa-arvosta voi olla yksi toimenpide. Tasa-arvotaidot vahvistuvat
parhaiten silloin, kun tasa-arvokysymyksiä käsitellään säännönmukaisesti henkilökunnan, huoltajien ja lasten kanssa.
Toimeenpano: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpano on helpointa silloin, kun toimenpiteistä on sovittu
yhdessä ja suunnitelmaan on kirjattu vastuuhenkilöt ja aikataulut.
Kirjaaminen ja dokumentointi: Suunnitelman tulee olla konkreettinen ja ymmärrettävä. Sen esitystavan tulee kannustaa
lapsia, huoltajia ja henkilökuntaa omaksumaan suunnitelman tavoitteet.
Tiedottaminen: Rehtorin/päiväkodin johtajan tehtävänä on varmistaa, että hyväksytystä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmasta sekä tasa-arvotyön hyvistä käytännöistä tiedotetaan henkilöstölle, lapsille ja heidän
huoltajilleen. Tiedottamisen kanavana käytetään yksikön sähköisten viestimien ja painettujen oppaiden lisäksi yhteisiä
kokouksia, tilaisuuksia tai vanhempainiltoja.
Arviointi ja seuranta: Suunnitelmalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi sovittujen toimenpiteiden ja niiden vaikutusten arviointi. Jos toteutuksessa on ollut ongelmia, tulee arvioida,
mistä tämä johtuu ja mitä pitää korjata. Arviointi on luontevinta tehdä tasa-arvosuunnitelman päivityksen yhteydessä. Se voi
samalla toimia pohjana uusien toimenpiteiden valmistelussa.

Täyttöohjeet ovat Tasa-arvotyö on taitolaji –oppaan luvusta 3.2. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu vaihe vaiheelta, s. 57-61.
Opetushallitus, Oppaat ja käsikirjat 2015:5.
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