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ESITYSLISTA
1. eNorssin johtoryhmän jäsenten tehtävät sekä matkakorvaukset
eNorssin sopimus uudistettiin ja allekirjoitettiin 30.9.2011. Johtoryhmää täydennettiin
sopimuksessa siten, että edustus siihen tulee jokaisesta mukana olevasta yliopistosta, jossa
on harjoittelukoulu. Johtoryhmän jäsenet valitaan kolmivuotiskausiksi. Sopimuksen mukaan
johtoryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa yhteistyöverkoston toimintaa. Johtoryhmä päättää
uusien sopimusosapuolien ottamisesta mukaan verkoston toimintaan, sopimuksen
purkamisesta yksittäisten osapuolten osalta, jos sopimusosapuoli syyllistyy olennaiseen
sopimusrikkomukseen, vuosittaisen talous- ja toimintasuunnitelman laatimiseen sekä muihin
toiminnan kannalta olennaisiin päätöksiin.
Esitys: merkitään tiedoksi
Päätös:

2. Kevätseminaarin järjestelyt
Kevätseminaarin ohjelma on nähtävillä eNorssin sivuilla osoitteessa:
http://www.enorssi.fi/enorssi-verkosto/asiakirjoja-1/2011-2012/kajaani-12-13042012
Esitys: sovitaan työryhmien tehtäväksiannoista yleisten tavoitteiden mukaisesti.
Päätös:

3. eNorssin verkkopalveluiden tulevaisuus
eNorssin verkkopalveluja päivitetään ja kehitetään säännöllisesti. Sivuston osalta on aiemmin
asetettu tavoitteeksi mm. sivuston kehittämistä kansainvälisemmäksi. Muista
kehittämistarpeista pyydetään johtoryhmän jäsenten palautetta.
Esitys: Keskustellaan verkkopalveluiden ja sivuston kehittämistarpeista.
Päätös:

4. Tietostrategiakausi 2013 ->
Harjoittelukoulujen nykyinen tietostrategiakausi 2009 - 2012 päättyy kuluvana vuonna.
Tulevan syksyn toiminnan tavoitteisiin sisältyy uuden tietostrategian toteuttaminen.
Esitys: Käynnistetään yhteisen strategiapohjan luominen wikiprosessina vuoden 2012 aikana.
Tulevaa strategiatyötä pohjustetaan kevätseminaarin yhteydessä ja liikkeelle lähdetään
yhteisen vision rakentamisella. Osaava II-hanke kytketään osaksi strategiatyötä.
Päätös:

5. Opetusharjoittelun kansallinen palautekysely 2012 - 2013
Tavoitteena on, että opetusharjoittelun kansallisen palautekyselyn laajempi versio toteutetaan
lukuvuoden 2012–2013 aikana. Kahtena edellisenä lukuvuonna (2010–2011 ja 2011–2012) on
toteutettu suppeampi kysely.
Esitys: Kyselyn valmistelutyötä varten on koottava asiantuntijaryhmä ja aikataulutettava
valmistelutyö siten, että mukaan kyselyyn saadaan kattavasti eri harjoittelukoulut.
Valmistelutyö esitetään käynnistettäväksi Kajaanin kevätseminaarin yhteydessä
opetusharjoittelun ohjaajaverkoston ja tutkimuskoordinaattoreiden välisessä neuvottelussa.
Päätös:

6. Muut asiat
- eNorssi on esillä ITK´12 seminaarissa useamman esityksen voimin. Merkittävimpänä
esityksenä toteutamme symposiumin, jossa kuvataan eNorssin toimintaan ja tarjoamia
palveluita meneillään olevien hankkeiden kautta ja tukemina.
Esitys: merkitään tiedoksi
Päätös:
- Keväällä 2012 tullee jälleen haettavaksi OPH:n oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä
rahoja. Keskustellaan eNorssin roolista ja voimavaroista hankemaailmassa jatkon suhteen.
Priorisoidaan, missä ollaan mukana ja mikä kenties jätetään pois.
Esitys: Linjataan eNorssin näkemys OPH:n ja mahdollisten muiden rahoitustahojen
hankerahojen hakemisesta.
Päätös:

*********************************************************
7. FEG
Mahdollinen palaveri eNorssin jory:n jälkeen. Toteutuminen on tätä kirjoitettaessa vielä
epävarma.

