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ESITYSLISTA

1. Viikin seminaarin yhteenveto
Viikin Norssiope.fi-juhlaseminaari / eNorssi-seminaari preseminaareineen järjestettiin
27.–29.4.2016 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun tiloissa. Seminaariin osallistui yli sata
harjoittelukouluverkoston toimijaa sekä yhteistyötahojen edustajaa. Seminaariin osallistuneille
toteutettiin palautekysely, jonka mukaan seminaari onnistui hyvin, mutta aina löytyy myös
parannettavaa. Kyselyn tulokset on toimitettu johtoryhmän jäsenille liitetiedostona.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista tuleviin seminaareihin liittyen
Päätös:
2. Jyväskylän syysseminaarin järjestelyt ja tilanne
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Jyväskylän yliopiston normaalikoulun
järjestelyorganisaation kanssa kevään seminaaria. Järjestelyt ovat edenneet suotuisasti.
Luennoitsijat, tilat ja ruokahuolto on sovittu. Seminaarin talouskysymykset ovat vielä
kysymysmerkki, nyt hankkeiden tukea ei ole aiempaan tapaan apuna.
Esitys: Käsitellään seminaarin ohjelma sekä käytännön järjestelyt.
Päätös:
3. Kevään hankehaut
Opetushallitus jakaa tänä keväänä hankerahaa oppimisympäristöjen kehittämiseen. eNorssin
TVT-ryhmä jättää hakemuksen hakukohteeseen ” Innovatiivisten oppimisympäristöjen
edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 2016” pyrkien saamaan tukea
hankkeeseen, jossa keskiössä on personoidut oppimisympäristöt ja se, miten
oppimisympäristöt tukevat oppimista. Hankkeen vetovastuun kantaa Helsingin yliopiston Viikin
normaalikoulu.
Myös lukioiden rehtorit hakevat samassa haussa yhteistä hankerahaa lukiopuolelle.
Koordinaattorina toimii Joensuun normaalikoulu.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös:

4. Harjoittelukyselyn jatkotoimenpiteet
Valtakunnallisen harjoittelukyselyn uudistaminen on sisällöllisesti loppusuoralla. Seuraavina
vaiheina on kyselyn tekninen toteuttaminen. Jotta kyselyn hallinnoiminen olisi jatkossa
helpompaa, olisi eduksi, että jokaisella yksiköllä olisi tunnukset palveluun. Nykymallissa
tunnukset ovat yhdellä henkilöllä ja kaikki muutokset sekä tulosten hakeminen tapahtuu
projektivastaavan kautta.
Projektivastaava on pyytänyt tarjouksia Webropolista sekä eLomakkeesta. Kahdesta
vaihtoehdosta eLomake vaikuttaisi olevan merkittävästi edullisempi kustannuksen ollessa
56,00€/kuukaudessa (alv 0%). Nykyinen malli ei aiheuta kustannuksia.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
5. eNorssin johtoryhmän kokoonpano 2016 - 2017
eNorssin johtoryhmässä pyritään rakenteeseen, jossa jokainen yliopisto voi osoittaa edustajan
johtoryhmään. Samalla pyritään toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Tällä hetkellä ItäSuomen yliopistolla ei ole edustajaa johtoryhmässä ja Turun yliopistolla sekä Oulun yliopistolla
(OKL-yhdyshenkilön myötä) puolestaan on kaksi edustajaa johtoryhmässä. Projektivastaavan
tehtävän osalta edetään vuosi kerrallaan, koska alkuperäinen kolmivuotiskausi on jo täyttynyt.
eNorssi-sopimuksen kirjaus henkilövalinnoista:

eNorssin johtoryhmään kuuluu rehtoreiden edustaja, projektivastaava sekä 3 - 7 muuta
jäsentä siten, että johtoryhmässä on edustaja kustakin harjoittelukoulun sijaintiyliopistosta.
eNorssin puheenjohtaja, projektivastaava sekä muut johtoryhmän jäsenet valitaan tehtäviin
määräaikaan sidotusti kolmeksi vuodeksi. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii johtavien
rehtoreiden keskuudestaan valitsema edustaja. Muiden johtoryhmän jäsenten nimeämisestä
päättää asianomaisen henkilön edustaman organisaation johtava rehtori tai vastaava esimies.
Esitys: Keskustellaan eNorssin johtoryhmän kokoonpanosta tulevalle lukuvuodelle.
Päätös:
6. Toimintakertomus 2015 - 2016

Projektivastaava koostaa vuoden eNorssi-toiminnasta toimintakertomuksen. Toimintakertomuksen alustava versio on toimitettu johtoryhmälle etukäteen tutustuttavaksi.
Esitys: täydennetään ja vahvistetaan toimintakertomus
Päätös:
7. Muut asiat

-

Aiemmin keväällä jätetyt hankehakemukset eivät johtaneet positiiviseen
rahoituspäätökseen.
Lukuvuoden 2015 – 2016 harjoittelukyselyyn on vastannut reilut 900 opiskelijaa.
Projektivastaava koostaa yhteenvedon tuloksista kesäkuun alussa.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

