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24.4.2019

17-ryhmien
ryhmänohjaajat

KESKUSTELUN AIHEITA
- opintojen eteneminen
- nyt 4. jakson jälkeen 52-55 kurssia
- 2. opintovuoden jälkeen 58-60 kurssia -> jää 15 kurssia viimeiselle vuodelle

- suurin osa aloittaa yo-kirjoitukset 3. opintovuoden syksyllä
- kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit tehtävä ennen kirjallista yo-koetta

- puuttuvat kurssit ja hylättyjen kurssien määrä
- poissaolot ja niiden selvittäminen
- kurssi keskeytyy, jos on liikaa poissaoloja (opettaja määrittelee)
- esim. ajotunti ei ole hyväksyttävä poissaolon syy
- jos kurssin lopussa puuttuu keskeisiä suorituksia -> P-merkintä, joka on
hoidettava seuraavan jakson kuluessa, muuten kurssi mitätöityy
- etukäteen tiedossa olevat poissaolot selvitettävä hyvissä ajoin
- välttäkää perhematkoja ja lomia kouluaikana!! Muistakaa anoa vapaat
etukäteen.

KESKUSTELUN AIHEITA
- myös lukiossa tulee läksyjä (tehtävät ja lukuläksy),
jotka pitää hoitaa osana kurssin suorittamista
- tuntiaktiivisuus on tärkeä osa kurssin suorittamista
- yleinen asenne ja motivaatio opiskelua kohtaan voisi olla parempi
 johtaa ”sallittuihin” hylättyihin ja heikkoihin arvosanoihin
 kyllä arvosanoillakin on merkitystä, niin kurssiarvosanoilla
kuin erityisesti ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla
- omat tietokoneet
* tarvitaan kursseilla materiaalien käsittelyssä ja kokeissa
* tarvitaan digitaalisessa ylioppilaskokeessa syksyllä ja keväällä
- KESTOAIHE : kännyköitten käyttö tunnilla ja ruokalassa
- molemmat ovat kiellettyjä -> on silti ongelma!

KESKUSTELUN AIHEITA
-

Nuorten jaksaminen → kysykää, miten menee?
Vanhempien tuki, kiinnostus ja kannustus tärkeää!
Vastapainoa opiskelulle?
Ei kuitenkaan kannata antaa turhaa tasoitusta muille!

KESKUSTELUN AIHEITA
MITEN PALJON OLETTE JYVÄLLÄ
KOULUASIOISTA SEN JÄLKEEN,
KUN NUORI TÄYTTÄÄ
18 VUOTTA??
Vanhemmilla säilyy käyttöoikeus Wilmaan yhteispäätöksellä.

KESKUSTELUN AIHEITA
- WILMAn käyttö
- on lukion virallinen tiedotuskanava, opiskelijalla velvollisuus seurata sitä
- jos joltain puuttuu tunnukset, niin ota yhteys kansliaan (koulusihteeri)
- jos opiskelija antaa suostumuksen, niin myös täysi-ikäisen vanhemmat
voivat päästä Wilmaan -> opiskelijan ilmoitus kansliaan

- abivuoden tapahtumat
-

penkkareiden valmistelut vievät aikaa
abiristeily ei ole koulun toimintaa
syksyn kirjoitukset tulevat äkkiä, opiskella kannattaa jo kesällä!
syksyllä ei ole lukulomaa

