eNorssin johtoryhmän kokous
keskiviikko 23.5.2018 klo 9.00 - 10.30
etäkokous ACP: http://connect.funet.fi/sampo
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ESITYSLISTA
1. eNorssin hallinnon ja johtoryhmän henkilöstömuutokset
eNorssin puheenjohtaja Tapio Heino päättää puheenjohtajakautensa 31.7.2018. Uutena
puheenjohtajana aloittaa Heikki Ervast. Ensi lukuvuoden aikana muuttuu johtoryhmän edustajat
Lapin yliopistosta ja Turun yliopistosta.
Esitys: käydään keskustelua muutoksista ja merkitään muutokset tiedoksi.
Päätös:

2. Työryhmien vetäjät
Katrina Vartiainen jättää ohjaajakoulutusryhmän vetovastuun. Savonlinnan kevätseminaarin
yhteydessä on työryhmää pyydetty esittämään seuraajaa. Ryhmä esitti, että tehtävä jaetaan Anne
Ervastin ja Heidi Mouhun kesken.
Muiden työryhmien vetäjiä on lähestytty ja tiedusteltu halukkuudesta jatkaa tehtävässä myös ensi
lukuvuonna.
Esitys: käydään keskustelua ja tehdään asiassa päätös
Päätös:

3. Seminaarit: Savonlinnan palautteet ja Turun elokuun seminaarin tilannekatsaus
eNorssin kevätseminaari järjestettiin 18.-20.4.2018 Savonlinnassa. Seminaarissa kerättiin
palautetta järjestelyistä ja ne huomioidaan tulevia seminaareja suunnitellessa. Palautteet on
jaettu johtoryhmän tietoon perjantaina 18.5.
Seuraava eNorssi-seminaari ja TutKoKe-symposium järjestetään 29.-31.8.2018 Turussa.

Esitys: käydään keskustelua ja päätetään seminaarin tavoitteista ja painopistealueista sekä
käytännön järjestelyistä
Päätös:

4. Strategia
- Millaisia visioita ja suuntaviivoja lähivuosiksi?
- Painotukset, työryhmärakenne, eNorssi-sopimus?
Harre on työstänyt yhteistyössä SUHO:n kanssa strategian: Yliopiston koulujen tulevaisuuskuva Kohti maailman parasta opettajuutta. Siinä strategian painopistealueet ovat
1. Tutkiva, kokeileva ja kehittävä yliopiston koulu
2. Opettajien koulutustehtävä
3. Yleissivistävä koulu
4. Osaamisen ja kehittämisen lisääminen
5. Johtajuus ja yhteisöllisyys
eNorssi edustaa koko verkostoa ja meidän on erittäin hyvä toimia yhteisen strategian mukaisesti.
Ei voi olla eri suuntia isossa mittakaavassa.
eNorssi-verkostona meidän on kuitenkin erittäin hyvä miettiä ja suunnitella tarkkaan, millaisilla
painotuksilla (esim. työryhmät) ja toimintamalleilla (seminaarit, symposiumit, muut toiminnot)
toimimme. Meillä keskiössä tulevaisuudessa ovat varmasti TutKoKe, ohjattu harjoittelu ja
osaamisen sekä kehittämisen lisääminen yleissivistävässä koulussa. Tuo viimeinen on kuitenkin
niin laaja, että siihen on hyvä ja tärkeää suunnitella linjauksia. Opettajien koulutustehtävä ja
alueellinen vaikuttaminen ovat läsnä koko verkoston toiminnassa.
Yksi ensi lukuvuoden tavoite on eNorssin strategisen toimeenpanosuunnitelman laatiminen. Tämä
vaatii myös taloudellista panostusta.
Esitys: käydään keskustelua ja sovitaan, miten ja millaisella aikataululla asiassa edetään
Päätös:
5. Opetusharjoittelun palautekysely
Harjoittelijakysely 2017-2018 on ollut avoinna lokakuun alusta. Vastanneita on 14.5. yhteensä
1083 kpl.
Esitys: käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.
Päätös:
6. eNorssin toimintakertomus 2017 - 2018
Projektivastaava on aloittanut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa lukuvuoden
toimintakertomuksen laatimisen. Työ on keskeneräinen ja asiakirja lähetetään johtoryhmälle
toukokuun aikana.

Esitys: tehdään tarvittavat tarkennukset toimintakertomukseen kesäkuun puoleenväliin mennessä.
Päätös:

7. Hankkeet
OPH on myöntänyt 100 000 € hankkeelle Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittäminen
(Viikki koordinoi)
Haettu:
- eNorssi innovoi! Koko verkoston ICT-painotteinen kokeilu- ja kehityshanke, Joensuu
koordinoi
- Arviointihanke, laajaverkostohanke (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo
Akademi, Oulun yliopisto, eNorssi-verkosto) Viikki koordinoi eNorssi-verkoston osuutta
- YTIMESSÄ – Kirja kaiken oppimisen keskiöön (Rauman Turun, Joensuun ja Jyväskylän
normaalikoulut, Turun ja Jyväskylän opettajankoulutuslaitokset) Rauma koordinoi
- FCL.FI –verkosto Finland: Uusien oppimaisemainnovaatioiden kehittäminen ja levittäminen
(Oulun, Tampereen ja Joensuun normaalikoulut) Oulu koordinoi
- …
Esitys: keskustellaan aiheesta ja päätetään, miten esitetään hankeasiat verkostossa etenevät
jatkossa
Päätös:
8. Viestintästrategia
Koko verkoston viestintästrategiaa on työstetty Sanna Isopahkalan, Heikki Ervastin, Heikki
Happosen ja Sampo Forsströmin toimesta. Keskeisiä linjauksia on laadittu. Viestintästrategian
työstämistä jatketaan verkoston voimin Turun seminaarin yhteydessä. Tämän jälkeen laaditaan
toimeenpanosuunnitelma.
Esitys: keskustellaan aiheesta ja perustetaan verkoston viestintäryhmä
Päätös:

9. Muut asiat
- Digital Promise
- Quebecin yksityiskoulut: Creative Computing
- TutKoKe-materiaalit Wikistä
- Yksiköiden ja työryhmien laskutukset
- Oppimisympäristöjulkaisun jakaminen

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

