OAJ Järvenpään jäsentiedote 5.11.2016

OAJ Järvenpään syyskokous pidettiin 12.10.2016 Uudessa Vanhiksessa. Paikalla oli 52 osallistujaa.
Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvioin vuodelle 2017 sekä valitsi yhdistyksen
seuraavalle kaksivuotiskaudelle uudeksi puheenjohtajaksi Raija Luukkasen. Tammikuussa 2017 uudistunut
hallitus järjestäytyy ja aloittaa työskentelyn uuden puheenjohtajan johdolla. Tällöin myös yhdistyksen
nettisivuille päivitetään hallituksen kokoonpano www.oaj-jarvenpaa.net.
OAJ Uusimaa pitää syyskokouksen 23.11. Mäntsälässä. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallitus
seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Kokouskutsu on välitetty yhteysopettajien kautta yhdistyksen jäsenille.
OAJ:n 31.10.2016 ilmestyneessä järjestötiedotteessa oli esillä aiheita, jotka ovat puhuttaneet myös OAJ
Järvenpään jäseniä ja siksi poimin alle muutamia suoria lainauksia ko. tiedotteesta.
Perusopetuksen arviointikeskustelut
Huoltajien kanssa käytävät keskustelut ovat opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja koulun yhteistyötä. Keskustelun
nimeäminen esimerkiksi arviointikeskusteluksi ei muuta sitä joksikin muuksi. Arviointi, arviointikäytänteet ja todistukset ovat kodin ja
koulun välisen yhteistyön keskeisiä aiheita. Opettajat tekevät kodin ja koulun välistä yhteistyötä yhteissuunnittelutyöajalla. Jotta
yhteissuunnittelutyöaika ei ylity, sen käyttöä on syytä suunnitella ja seurata.
Toisen opettajan luokasta huolehtiminen
Jotta koulutusta koskevassa lainsäännössä säädetyt oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet voidaan turvata, opettajan poissa ollessa
tarvitaan aina sijainen. Jos opettajalle annetaan suostumuksensa perusteella määräys huolehtia toisen opettajan luokasta, hänelle
maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukainen korvaus.
Tukiopetustunnin pituus
Tukiopetus on oppilaille tai opiskelijoille tarjottavaa opetusta, josta maksetaan opettajan oman viran ylituntipalkkion mukainen korvaus.
Tukiopetustunti on samanpituinen kuin muukin opetustunti. Yhtäjaksoisesti pidetystä 45 minuutin tukiopetusjaksosta on maksettava
yhden tunnin korvaus.

Lisätietoja ylläolevista aiheista saat alakohtaisilta luottamusmiehiltä tai pääluottamusmieheltä.
Kilpailukykysopimus (kiky) astuu voimaan 1.2.2017 ja sen soveltamisesta neuvotellaan paikallisesti.
Pääluottamusmies tiedottaa, kun työnantajan kanssa on saatu neuvottelutulos. OAJ:n jäsensivuilta löytyy
Kikyn vaikutuksilla päivitetty Työaika- ja palkkausopas.
Tapahtumia jäsenille
Syksyn aikana on OAJ Järvenpää järjestänyt jäsenillan varhaiskasvatuksen jäsenille. Käynnissä on
ilmoittautumiset marraskuussa pidettäviin erityisopetusiltaan ja yhteysopettajiltaan.
Kuluva kuu on kuntokuu ja pitää sisällään myös yhdistyksen hohtokeilausillan 18.11. Loppuvuoden
kulttuuritapahtumat ovat: Housut pois -musikaali 18.11. Lahdessa, Jyrki Boy 2.12. Järvenpäässä.
Toivottavasti olet muistanut ilmoittautua .

Ollaan yhteydessä ja nähdään jäsenilloissa!
Sari Aksberg
OAJ Järvenpään puheenjohtaja
sari.aksberg@jarvenpaa.fi puh. 040-3153893

