Petäjä-opiston opettajakirje
Joulukuu 2015
Turvakoulutusta tarjolla

Vuodenvaihteen aikataulua

Järjestämme henkilöstölle tarkoitetun turvapäivän
Parkanon Opintotalolla pe 27.11. klo 8:30-14:30.



Päivän aiheita ovat palo-, sähkö-, kemikaali- ja
työympäristön turvallisuus, uhkatilanteet, laitteet
ja välineet, henkinen ja fyysinen turvallisuus sekä
työilmapiirin psyykkiset ja sosiaaliset tekijät.
Koulutus on maksuton Petäjä-opiston henkilöstölle ja sisältää aamupalan ja lounaan. Ilmoittaudu yhteiskyytien järjestämiseksi sekä tarjoilujen mitoittamiseksi Parkanon toimistoon puh.
044 045 5510. ma 23.11. mennessä

Kaikenmoista muistettavaa





Mikäli haluat tehdä muutoksia kevään kurssiesi tietoihin, muista kertoa niistä vastaavalle
opettajallesi tai toimistoon.
Palauta syksyn päiväkirjat, mahdolliset tuntimuutoslaput, matkalaskut ja palautelomakkeet pikimmiten toimistoon kun kurssisi ovat
päättyneet. Lähetä kirjeellä, poikkea tai jätä
toimiston postilaatikkoon, miten vain haluat.
Mikäli kurssisi jatkuvat keväällä, matkalaskusysteemi ei sulkeudu joulutauolla. Mutta jos
opetit vain syyskauden, kannattaa sähköinen
matkalasku tehdä viimeisenä opetuspäivänä.
Pääsy systeemiin nimittäin päättyy työsopimuksen päättymispäivänä. Jos niin ehtii
käydä, pyydä Alasen Tarjaa avaamaan pääsy
uudestaan. Hänet saa kiinni sähköpostilla
osoitteella tarja.alanen(at)satuoy.fi ja puhelimella numerosta 040 138 1780.

Älä jatka lukukautta omin luvin
Petäjän lukukausi muuttui tästä syksystä 12-viikkoiseksi, minkä vuoksi syyskausi päättyy viikkoa
totuttua aiemmin eli jo marraskuun lopulla.
Takavuosina oli tapana antaa lisäkertoja syyskauden perään, jos töitä oli kesken ja kunnan tilaamissa tunneissa oli varaa. Syksyn tuntitilaston
mukaan nyt on tehty tunteja niin hyvin, että lisäkertoja kannattaa kysellä vain Pomarkkuun.
Käytäntönä on, että kurssi voi jäädä yhtä kokoontumiskertaa suunniteltua lyhemmäksi esim. opettajan sairasloman vuoksi. Useamman viikon poissaoloihin pyritään järjestämään sijainen.

Kevään kursseille ilmoittautuminen








Kansalaisopiston 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.
Kevään uusien kurssien ilmoitukset ovat Kankaanpään Seudussa ma 28.12. ja Ylä-Satakunta-lehdessä ti 29.12.
Sekä kansalaisopistokurssien että taiteen perusopetuksen kevätkausi alkaa ma 11.1.
Kansalaisopiston kevätkausi päättyy 10.4. ja
taiteen perusopetuksen 29.4.

Ohjeita kevään päiväkirjoista
Keväällä alkavien kurssien päiväkirjoihin tulostetaan ilmoittautuneiden nimet totuttuun tapaan.
Sen sijaan syksyllä alkaneiden ja keväällä jatkuvien kurssien kevään päiväkirjoihin ei jatkossa
kopioida syksyn opiskelijoita, vaan ne ovat tyhjiä.
Tästä tulee opettajalle pientä väestönlaskentaa
kevään aloituskerralle. Kyse on siis oikeasti ja
fyysisesti paikalla olevista kurssilaisista.
 Mikäli tunnet kaikki kurssilaisesi nimeltä, kirjaa
heidät päiväkirjaan
 Mikäli et tunne kaikkia nimeltä, pidä nimenhuuto ja kirjaa porukka päiväkirjaan
 Kysy, onko mukana sellaisia, jotka eivät ole ilmoittautuneet ennakkoon. Jos on, täytätä
heillä paperiset ilmoittautumislomakkeet. Tuo
tai toimita ne toimistoon samalla kun päiväkirjat kopioidaan.
Yritetään tällä tavalla parantaa kevään laskutuksen osuvuutta. Että kaikki mukana olevat saavat
laskunsa, mutta ettei joululta keskeyttäneille niitä
turhaan lähetellä.

Toimistojen joulutauko
Toimistojen asiakaspalvelu on tauolla 18.12-3.1.
välisen ajan. Lomalla ei koko tuota aikaa olla,
mutta puhelimiin tai sähköposteihin ei niin kärppänä vastata, ovet eivät ole normaalisti auki.
Järjestetään arkistoja, päivitetään koneita, kannetaan romuja nurkista ja hoidetaan kaikenlaisia
asioita mitä ei ole syksyllä ehditty.

Syksyllä alkaneille ja keväällä jatkuville kursseille
ei kurssilaisten tarvitse erikseen ilmoittautua.
Sen sijaan vasta kevätkaudella alkaville kursseille niin pitää tehdä. Sen voi tehdä netissä
vaikka saman tien.

Rauhallista joulunaikaa
t: Petäjän toimistoväki

