eNorssin johtoryhmän ACP-kokous

2.9.2015 klo 13.15 – 14.15
eNorssin johtoryhmä:
Mikko Ripatti (pj)
Mikko Horila (sihteeri)
Jani Kiviharju
Ari Myllyviita
Hannu Juuso
Marjut Kleemola
Marita Kontoniemi
Petteri Mulari
Juha Turpeinen
ESITYSLISTA

1. Tampereen syysseminaarin järjestelyt ja tilanne
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Tampereen yliopiston normaalikoulun
järjestelyorganisaation kanssa syksyn seminaaria ja TutKoKe-symposiumia. Järjestelyt ovat
pitkällä ja edenneet suotuisasti.
Esitys: Käsitellään seminaarin ohjelma sekä käytännön järjestelyt.
Päätös:

2. eNorssin johtoryhmän kokoonpano 2015 - 2016
Helsingin yliopisto päätti jo viime syksynä, että se noudattaa vuorotteluperiaatetta
johtoryhmäpaikan suhteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kulloinkin Helsingin toisen
norssin edustaja toimii varsinaisena eNorssin johtoryhmän edustajana ja toisen norssin
edustaja varaedustajana. Johtava rehtori Markku Pyysiäinen tiedotti Mikko Horilaa ja Mikko
Ripattia elokuussa siitä, että nyt varsinaisen ja varajäsenen tehtävät vaihtuvat Normaalilyseon
ja Viikin välillä. eNorssin syysseminaarin jälkeen Helsingin edustajana toimii Ari Myllyviita
(Viikki) ja varajäsenenä Jani Kiviharju (Helsingin normaalilyseo).
Esitys: Todetaan tilanne ja vahvistetaan eNorssin johtoryhmän tarkennettu kokoonpano.
Päätös:

3. eNorssin talous
Käsitellään eNorssin taloustilanne ja keskustellaan alkaneen lukukauden taloudellisista
painopisteistä.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös:

4. Harjoittelukysely 2015 - 2016
Harjoittelukoulut keräävät vuosittain palautetta ohjatusta harjoittelusta. Kyselyä on
tyypillisesti tarkistettu vuosittain ja laajempi kysely on toteutettu joka kolmas vuosi. Tänä
vuonna käytetään ns. peruskyselyä, täysin uusittu kysely tuotetaan palvelemaan asiakkaita
syksystä 2016 alkaen.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista
Päätös:

5. TVT-strategia 2016 - 2018
Viime kevään Rauman seminaarissa koottiin ydinryhmä valmistelemaan
harjoittelukouluverkoston yhteisen TVT-strategian uutta versiota. Ryhmä on työskennellyt
kesän ja syksyn aikana ja uuden strategian työversio esitellään Tampereen seminaarissa TVTryhmässä. Työskentely jatkuu syksyn ajan ja valmis strategia toimitetaan eNorssin
johtoryhmälle tämän vuoden aikana.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista. Strategiaa valmisteleva ryhmä toivoo
selkeää linjausta työn resursoinnista.
Päätös:

6. Muut asiat
-

Bett’16-konferenssiin on jätetty kolme esitysehdotusta (Horila, Myllyviita, Kiviharju) joissa
kaikissa aiheena on harjoittelukoulut & TVT. Tiedot mahdollisesta hyväksynnästä saadaan
syys-lokakuun vaihteessa.

-

Joensuun normaalikoulun ja eNorssin yhtestyössä laatima hankehakemus
ohjelmointipolkuun liittyen ei saanut rahoitusta. Näin ollen ohjelmointipolun laatimiseen ei
ole olemassa valmista rahoitusmallia.

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Esitys:
Päätös:

