Petäjä-opiston opettajakirje
Marraskuu 2015
Lähde kässämessuille!

Muista kertoa muutoksista

Petäjästä tehdään päiväretki Suomen kädentaidot messuille Tampereelle pe 13.11.2015.

Mikäli kevään kurssitiedoissa on muutettavaa, muista
kertaa asiasta vastaavalle opettajalle tai toimistoon.
Tavoitteena on tehdä muutokset pe 4.12. mennessä
ja kevään kurssien mainonta käyntiin jo ennen joulua.




Bussi 1 lähtee Kihniön Siwan pihasta klo 8.00 ja
Parkanon matkahuollosta klo 8.30. Matkan hinta
23 € sisältää bussikuljetuksen ja pääsylipun.
Bussi 2 lähtee Kankaanpään linja-autoaseman
yläparkilta klo 8.30, Matkan hinta 25 € sisältää
bussikuljetuksen ja pääsylipun. Vähintään 26
osallistujaa.

Molemmat bussit lähtevät Tampereelta takaisinpäin
kello 16.00. Ilmoittaudu Marita Mustakoskelle puh.
050 4068 053.

Loppuvuoden aikatauluja





Petäjän syyskausi päättyy su 29.11.
ja taiteen perusopetuksen ryhmien pe 4.12.
Pisama-kuvataidekoulun joulunäyttely
Karviatalon aulassa 4.12.-15.1.
Näppärän ja Pisaman näyttely Parkanon
kirjastossa 7.-18.12.
Pisamien töiden nettinäyttely alkaa 14.12.

Palaute on tärkeää
Siitä tiedetään, mitä pitää kohentaa. Risuja ja ruusuja
tulee silloin tällöin, mutta kattavamman kuvan saa,
kun kysyy suoraan opiskelijoilta. Heitä on kuitenkin
sen verran, että kerrallaan kysytään vain joka neljännen kurssin opiskelijalta. Mukaan yritetään valita ainakin uudet kurssit ja opettajat.
Palautteet kerätään lukukauden loppuvaiheessa. Se
toteutetaan valtaosin sähköpostikyselynä, mistä ei aiheudu opettajalle erityistä tehtävää.
Sen sijaan lasten ryhmissä palaute kerätään perinteisillä paperilomakkeilla. Siitä tulee pientä puuhaa myös
opettajalle kun lomakkeet jakaa, täytättää, kerää ja
toimittaa vielä toimistolle. Laput voi palauttaa päiväkirjojen mukana kurssien päätyttyä.





Sähköinen lomake on kertakäyttöinen, eli kun linkin avaa, pitäisi kyselyn täyttää ja lähettää samalla kertaa. Sitä ei siis voi avata uudelleen,
muuttaa tai peruuttaa.
Jos jollakulla ryhmäläisellä on kova tarve antaa
palautetta, suosittele toimiston sähköpostia tai
nettisivun yleistä palautelomaketta.
Jos joku ei saa kyselyä sähköpostiinsa, syynä on
tavallisimmin se, ettei opiskelija ole antanut sähköpostiosoitettaan tai ettei tiedot ole ajan tasalla.

Palautteista koostetaan kokonaisuus, josta havaitut
puutteet pyritään löytämään ja käsittelemään. Opettajakohtaisten palautekoosteiden tekemisessä oli viime
kerralla ongelmia siirryttyämme uuteen järjestelmään.
Tänä syksynä yritetään saada tämä asia kuntoon.

Kehityskeskustelut jatkuvat
Petäjässä alettiin pitää tuntiopettajien kehityskeskusteluja viime syksynä. Touhuun saatua kehittämisrahaa
on jäljellä vielä niin hyvin, että tänä syksynä juttelemaan pääsee entistä isompi joukko. Kutsuja lähtee
reilut kolmekymmentä, mikä on vajaan sadan tuntiopettajan porukasta hyvä otos. Valintaperusteena on
edelleenkin opetustuntien määrä. Osallistuminen on
luonnollisesti aivan vapaaehtoista.
Kun saat kutsun kehityskeskusteluun, varaa apulaisrehtorilta aika. Yritetään sovitella ne niin, että kierros
olisi käyty 4.12. mennessä. Keskusteluja käydään
Kankaanpään ja Parkanon toimistoilla ja niistä maksetaan normaali tuntipalkka plus matkat. Aikaa on hyvä
varata puolitoista-kaksi tuntia. Kehityskeskustelussa
arvioidaan päättyvää kautta, omaa ja opiston toimintaa sekä mietitään tavoitteita tulevalle kaudelle. Asioita jäsennetään erityisellä lomakkeella, jonka saa jo
etukäteen tutustuttavaksi.

Himmeli heilumaan
Vuodenvaihteessa tehdään pieni organisaatiomuutos,
missä yleissivistävän koulutuksen oppilaitokset kootaan omaksi tulosalueeksi. Siihen kuuluvat Petäjäopisto, Pirkanmaan aikuislukio, Ylä-Satakunnan musiikkiopisto sekä uutena Ruoveden yhteiskoulun lukio.
Muutos tehdään helpottamaan uusien oppilaitosten
mukaantuloa ja selkeyttämään päätöksentekoa. Tulosaluetta johtaa yksi yhteinen rehtori, jonka alaisina
on apulaisrehtori kussakin oppilaitoksissa.
Muutos ei juuri vaikuta Petäjän opettajien käytännön
työhön. Hallinnon puolella tehdään pientä säätöä kirjanpidon tilikarttaan ja johtajien tehtävänkuviin. Isoin
savotta on virittää Saskyn monet sähköiset järjestelmät myös ruovesiläisten saataville ja perehdyttää heidät niitä käyttämään.

Eläkeasiamies ja eläketietoa
Kuntayhtymän eläkeasiamiehenä toimii nyt Anneli
Krabi. Hänet tavoittaa puhelimella 040 138 1784, sähköpostilla anneli.krabi(at)satuoy.fi ja maapostilla Puistokatu 11 2. krs 38200 Sastamala.
Kaikkien opettajien eläkkeet hoitaa nykyisin Kuntien
eläkevakuutuslaitoslaitos Keva. Niinpä. Sen nettisivuille on tehty uusi tietopaketti opettajien eläkkeistä.
Suora linkki sivulle on: www.keva.fi/fi/elakkeet/ammatin_perusteella/opettajat/Sivut/Default.aspx
Marraskuu vielä maata näyttää
t: Petäjän toimistoväki

