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Vaatimattomasti paras
elinympäristö.

Pikkolan koulun Voima-luokat tueksi Kangasalan
oppilaiden koulua käymättömyyteen
1. Voima-luokat on tarkoitettu Kangasalan oppilaille. Luokkiin sijoitellaan 6.-9.-luokkalaisia
niin, että etusijalla ovat opintonsa päättövaiheessa olevat nuoret.
2. Oppilaan poissaoloihin liittyvät tukitoimet ovat edenneet Kangasalan esi- ja
perusopetuksen poissaoloihin puuttumisen mallin mukaan.
3. Oppilaalla on kolmiportaisen tuen mukaista tehostettua/erityistä tukea.
4. Kun huoli jatkuu, koulun opetushenkilökunta ottaa yhteyttä yläkoulun konsultoivaan
erityisopettajaan.
5. Konsultoiva erityisopettaja kontaktoi Voima-luokan erityisluokanopettajaa sekä
tarvittaessa johtavaa erityisopettajaa. Asiasta informoidaan myös Pikkolan koulun
rehtoria.
6. Luokkapaikka-asiasta järjestetään palaveri oppilaan, huoltajien sekä moniammatillisen
työryhmän kanssa (mahdollinen oppilashuollon konsultaatio).
• Pikkolan koulun Voima-luokat sijaitsevat Vatialan koulussa; oppilaskohtaisesti selvitetään,
onnistuuko koulumatka/kulkeminen itsenäisesti. Selvitetään tarvittavat tukitoimet kulkemiseen
tapauskohtaisesti.

Vaatimattomasti paras
välittäminen.

Pikkolan koulun Voima-luokat tueksi Kangasalan
oppilaiden koulua käymättömyyteen
7.

Lähettävän koulun luokanvalvoja/erityisopettaja vastaa pedagogisen selvityksen
laatimisesta konsultoivaa erityisopettajaa ja Voima-luokan erityisluokanopettajaa
konsultoiden (konsultoiva erityisopettaja ja Voima-luokan opettaja laitetaan selvitykseen
kohtaan: muut vastuuhenkilöt). Huoltajien ja oppilaan osallisuus tulee huomioida. Ennen
allekirjoitusvaihetta selvitys tulee tarkastuttaa johtavalla erityisopettajalla.
Allekirjoitukset: luokanvalvoja, erityisopettaja, huoltajat, oppilas, Pikkolan koulun rehtori.
8. Erityisen tuen päätöksen (17§) (vähint. tehostettu tuki taustalla) ja samalla päätöksen kouluja luokkapaikasta (6§) tekee johtava erityisopettaja.
9. Pikkolan koulun rehtori tekee tarvittaessa päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä 18
§(mahdollinen lyhennetty koulupäivä, VSOP tmv.).
10. Jos oppilaalla on lähettävästä koulusta keskeneräisiä kursseja, lähettävän koulun
luokanvalvoja/luokanopettaja, ela, ero tai opo huolehtivat materiaalit oppilaan mukaan
Voima-luokkaan.
11. Voima-luokan opettaja tekee oppilaalle HOJKS:n. Mahdollisuus konsultoida lähettävän
koulun opetushenkilöstöä. Kiinnitetään huomiota saattaen vaihtoon. Voima-luokan
opettaja on yhteydessä oppilaan/perheen tukihenkilöihin ja tekee tiivistä moniammatillista
yhteistyötä.
12. Voima-luokan opettaja hankkii mahdolliset tarvittavat uudet materiaalit.

Pikkolan koulun Voima-luokat tueksi Kangasalan
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13. Voima-luokan arviointi pohjautuu oppilaan HOJKSiin niissä aineissa, jotka ovat
yksilöllistettyjä, muuten arvioidaan OPS:in mukaisesti. Oppilaan mukana siirtyy
lähettävästä yläkoulusta luokanvalvojan keräämä lista oppilasta opettaneista
opettajista ja keskeneräisistä kursseista Voima-luokan opettaja konsultoi lähettävän
koulun opettajia.
14. Pikkolan koulun Voima-luokan oppilaat ovat oppilaita, joilla on psykososiaalisista syistä
huomattavan paljon koulupoissaoloja.
15. Mikäli Voima-luokan koulunkäynnin tuki sekä monialaisen työryhmän antama tuki eivät
auta, monialaisen yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksen jälkeen tehdään
tutkintapyyntö huoltajista oppivelvollisuuden suorittamisen valvonnan laiminlyönnistä
(POL 26 § 2. mom ja 45 §).

16. Mikäli harkitaan oppilaan siirtämistä takaisin lähettäneeseen kouluun, käsitellään asiaa
tapauskohtaisesti. Asiasta tehdään uusi pedagoginen selvitys, jonka perusteella
johtava erityisopettaja tekee uuden erityisen tuen päätöksen. Tarvittavista vahvoista
tukitoimista huolehditaan moniammatillisessa yhteistyössä.
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