
TERVETULOA 
7. LUOKALLE 
NORSSIIN



● luokanopetus muuttuu aineenopetukseksi
● useita opettajia ja uusia aineita (mm. kotitalous ja terveystieto)
● osalla tunneista harjoittelijat toimivat opettajana, aineenopettaja aina läsnä
● kerran viikossa oman luokanohjaajan pitämä ”tunti”
● opetusryhmien kokoonpano vaihtelee tunneilla
● lukuvuodessa 5 jaksoa ja 5 eri lukujärjestystä

● vastuu omasta tekemisestä kasvaa
● oppilas liikkuu päivän mittaan luokasta toiseen
● läksyjen, koealueiden yms. merkkaamisen tärkeys
● Wilma aktiivisessa käytössä myös oppilailla (lukujärjestykset, kokeet, koetulokset, poissaolot, merkinnät,

viestit, tiedotteet) - tunnukset hoidetaan syksyllä

MIKÄ 
MUUTTUU?



● kurssimuotoinen yläkoulu, kurssin arviointi annetaan aina sen päätyttyä, 
useimmiten jakson taitteessa

● kaikissa jaksoissa ei opiskella kaikkia aineita
● kurssiarvosanat tulevat näkyviin Wilmaan
● joulutodistus = koonti siihenastisista kurssiarvosanoista
● lukuvuositodistus keväällä arvosanoilla

MIKÄ 
MUUTTUU?



● luokanohjaaja(t)
● aineenopettajat
● tukiopetusta antavat opettajat
● erityisopettajat
● koulunkäynnin ohjaajat
● ”kiihdytyskaistalla” aineenopettajat, tarjolla kaksi kertaa viikossa iltapäivällä esim. läksytueksi

● oppilashuollon väki: terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi
● huoltajilla iso rooli olla kiinnostunut ja tukea oppimismotivaatiota
● kodin ja koulun välinen yhteistyö mittaamattoman arvokasta

KUKA TUKEE 
KOULUTIELLÄ?



● säännölliset arkielämän tavat: riittävä uni, ruoka ja liikunta

● läksyjen luku ja teko säännöllisesti
● aktiivinen osallistumien oppitunneilla

● kaverit ovat voimavarana ja oppimisen tukena!
● vapaa-ajan palauttava toiminta

● huomaa hyvä
● ota puheeksi vaikeat asiat ajoissa

MILLÄ 
PÄRJÄÄ?



● ensimmäinen koulupäivä ke 12.8. klo 9.00-12
● kokoonnutaan auditorioon (H-siivessä, Kuokkamaantie 16)
● ensimmäinen päivä luokanohjaajan kanssa kotiluokissa
● luokanohjaajat:

7A  Leena Toivanen
7B  Alina Kausamoja Janne Mäkinen
7C  Joona Pusa
7D  Anna-Sofia Lind

● rehtori yläkoulussa Tiina Juutilainen
(sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@tuni.fi)

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KAIKKI UUDET SEITSEMÄSLUOKKALAISET!

ALOITUS ELOKUUSSA 
1 2 .8 .2 0 2 0
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