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ESITYSLISTA
1. Norssiope.fi-hankkeen tilannekatsaus ja tulevaisuus
Norssiope.fi II päättyy vuoden 2013 lopussa ja hankkeen III-vaihe on jo käynnissä. Kouluja
on tiedotettu hankkeiden talouskäytänteistä säännöllisesti, viimeksi Jyväskylän seminaarissa.
Mahdollisen Norssiope.fi IV-hankkeen suunnittelu tulee aloittaa pikaisesti.
Esitys: Käydään läpi hankkeiden tilanne ja suunnitellaan IV-vaiheen hankehakemusta.
Päätös:

2. eNorssin talous- ja toimintasuunnitelma 2013 - 2014
Projektivastaava on valmistellut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa eNorssin talous-ja
toimintasuunnitelmaa (TTS) lukuvuodelle 2013 – 2014. TTS pohjaa eNorssi-sopimuksessa
kirjattuihin painopistealueisiin (OPS, TVT, Ohjaus, TutKoKe). Edellä mainittujen ryhmien
vastaavilta on pyydetty kommentteja TTS-luonnokseen ja ne on huomioitu käsillä olevassa
versiossa. Kuluvan lukuvuoden osalta pyritään vahvistamaan oppilaskunta- sekä tyhytoimintaa.
Esitys: tehdään tarvittavat tarkennukset talous- ja toimintasuunnitelmaan ja hyväksytään
suunnitelma.
Päätös:

3. Jyväskylän seminaarin palaute
eNorssin syysseminaari järjestettiin 5.-6.9.2013 Jyväskylässä. Seminaarissa kerättiin
palautetta järjestelyistä ja ne pyritään huomioimaan tulevia seminaareja suunnitellessa.
Esitys: keskustellaan seminaaripalautteesta.
Päätös:

4. Tulevat seminaarit
Jyväskylän seminaarin yhteydessä keskusteltiin tulevien seminaarien paikkakunnista.
Alustavasti on keskusteltu, että eNorssin kevätseminaari 2014 järjestetään Joensuussa 24.–
25.4.2014. Syksyn 2014 seminaaripaikaksi on ehdolla Oulu ja keväälle 2015 Rauma. Joensuun
seminaariin on jo ehdotettu esitystä Teacher education for inclusion projektin tuloksista.
Joensuussa on myös tarkoitus järjestää TVT-preseminaari 23.4.2014.
Esitys: päätetään seminaaripaikoista ja ajankohdista sekä keskustellaan tulevien seminaarin
tavoitteista ja painopistealueista sekä käytännön järjestelyistä.
Päätös:

4. Opetusharjoittelun palautekyselyt 2012 - 2013 ja 2013 - 2014
Keväällä 2012 päätettiin, että opetusharjoittelun kansallinen palautekysely uudistetaan
syksyksi 2012. Laajennettu kysely toteutettiin 2012 – 2013 ja siihen vastasi 1018 vastaajaa.
Lukuvuonna 2013 – 2014 palataan peruskyselyyn, johon on tehty kommenttien pohjalta
pieniä muutoksia. Lomake avattiin käyttöön 27.9.2013 kahdella kielellä.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

6. OPS-työkalupakki
OPS-prosessin tueksi on avattu harjoittelukoulujen yhteinen OPS-työkalupakki. Työkalupakin
suunnittelussa ovat toimineet aktiivisesti OPS-työryhmän vetäjät, projektivastaava ja
teknisestä toteutuksesta vastannut Tampereen yliopiston normaalikoulun lehtori Tuomo
Tammi. Sisällöistä käytiin myös keskustelua OPS-ryhmässä Jyväskylän seminaarissa.
Pakkia varten on anottu oma domain-osoite (www.ops-tyokalupakki.fi). Työkalupakki sisältää
kaikille yksiköille oman osion, jonka ylläpidosta vastaa kukin koulu. Jokaiselle koululle
toimitetaan koulukohtaiset ylläpitotunnukset. Pakin teknisestä toteutuksesta aiheutuneet kulut
ohjataan Norssiope.fi –hankkeelle, eNorssi puolestaan vastaa jatkossa sivutilasta aiheutuvista
kuluista sekä domainin ylläpitoon liittyvistä kuluista.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

7. Muut asiat
eNorssi Twitteriin? Olemme saaneet toiveen, että eNorssin tiedotusta kokeiltaisiin myös
Twitterin kautta. Ehdotuksen myötä käyttäjänimi ”enorssi” on varattu varmuuden vuoksi
mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Esitys:
Päätös:

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

