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ESITYSLISTA

1. Joensuun seminaarin yhteenveto
Turun eNorssi-seminaari preseminaareineen järjestettiin 23.–25.4.2014 Joensuun yliopiston
tiloissa. Seminaariin osallistui noin 70 harjoittelukouluverkoston toimijaa sekä yhteistyötahojen
edustajaa. Seminaariin osallistuneille toteutettiin palautekysely, jonka mukaan seminaari
onnistui erinomaisesti. Kyselyn tulokset on toimitettu johtoryhmän jäsenille liitetiedostona.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista tuleviin seminaareihin liittyen
Päätös:

2. Oulun kevätseminaarin järjestelyt ja tilanne
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Oulun normaalikoulun järjestelyorganisaation kanssa
kevään seminaaria. Järjestelyt ovat edenneet suotuisasti.
Esitys: Käsitellään seminaarin ohjelma sekä käytännön järjestelyt.
Päätös:

3. Toimintakertomus 2013 - 2014
Projektivastaava on koostanut vuoden eNorssi-toiminnasta toimintakertomuksen. Toimintakertomus on toimitettu johtoryhmälle etukäteen tutustuttavaksi.
Esitys: täydennetään ja vahvistetaan toimintakertomus
Päätös:

4. Kevään hankehaut
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia, joilla kehitetään opettajien pedagogista
ICT-käytön ohjausta. Useita norsseja on hakemassa ko. tukea eri verkostojen
kautta/muodossa. mainiten eNorssin verkostona hakemuksissaan. Opetushallituksen
hankehaut eivät ole vielä tätä kirjoitettaessa auenneet.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Päätetään, millä
edellytyksillä eNorssi-voidaan merkitä yksiköiden hakemuksiin verkostokumppaniksi.
Päätös:

5. Johtoryhmän kokoonpano 2014 - 2017
eNorssi-sopimuksen mukaisesti johtoryhmän sekä projektivastaavan toimikausi on kolme
vuotta kerrallaan. eNorssi-sopimus allekirjoitettiin lukuvuoden 2011 – 2012 puolivälissä,
Ote eNorssisopimuksesta:

”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: Todetaan tilanne ja keskustellaan jatkotoimenpiteistä.
Päätös:

6. eNorssin talous
eNorssin talousarvio lukuvuodelle 2013 – 2014 on laadittu 49 000,00€ suuruiseksi. Osa
suunnitelluista kuluista on pystytty rahoittamaan ulkoisella rahoituksella (hankkeet), joten
eNorssin toiminta on menneenä lukuvuonna ollut hallitusti ylijäämäistä.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös:

7. Harjoittelukysely 2013 - 2014
Harjoittelukoulut keräävät vuosittain palautetta ohjatusta harjoittelusta. Palautelomakkeen on
tähän mennessä täyttänyt vajaa 1200 vastaajaa. Projektivastaava on toimittanut kouluille
pyynnöstä koulukohtaiset tulokset ja koostaa koko verkoston osalta graafisen yhteenvedon
tuloksista. Yhteenveto julkaistaan eNorssin portaalissa 30.5.2014.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista
Päätös:

8. Muut asiat
Esitys:
Päätös:

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Esitys:
Päätös:

