eNorssi johtoryhmän ja Norssiope.fi johtoryhmän kokous
3.10.2012 klo 10.00 – 14.00. Helsingin normaalilyseo, tila B204
(http://www.norssi.helsinki.fi/uploads/kartat/2.kerros.png)
eNorssin johtoryhmä:
Mikko Ripatti (pj)
Mikko Horila (sihteeri)
Jani Kiviharju
Pasi Kurttila
Marjut Kleemola
Marita Kontoniemi
Petteri Mulari
Juha Turpeinen
Norssiope.fi johtoryhmä
Jyrki Loima
Ari Myllyviita
Jari Sjölund
eNorssin johtoryhmä
ESITYSLISTA
1. eNorssin talous- ja toimintasuunnitelma 2012 - 2013
Projektivastaava on valmistellut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa eNorssin talous-ja
toimintasuunnitelmaa (TTS) lukuvuodelle 2012 – 2013. 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.
Esitys: tehdään tarvittavat tarkennukset talous- ja toimintasuunnitelmaan ja hyväksytään
suunnitelma.
Päätös:

2. Kevätseminaarin järjestelyt
eNorssin ja SUHOn yhteinen kevätseminaari järjestetään Turussa 25.–26.4.2012.
Esitys: keskustellaan seminaarin tavoitteista ja suuntaviivoista.
Päätös:

3. Savonlinnan seminaarin palaute
eNorssin syysseminaari järjestettiin 6.-7.9.2012 Savonlinnassa. Seminaarissa kokeiltiin
ensimmäistä kertaa uusittua aikataulurakennetta.
Esitys: keskustellaan seminaaripalautteesta.
Päätös:

4. Tietostrategiakausi 2013 Harjoittelukoulujen nykyinen tietostrategiakausi 2009 - 2012 päättyy kuluvana vuonna. Uutta
strategiapohjaa valmistelemaan valittiin keväällä kuuden hengen strategia-ryhmä. Ryhmä on
tuottanut kevään, kesän ja alkusyksyn aikana strategialuonnoksen, joka on tarkennettu ja
hyväksytty TVT-vastaavien toimesta Savonlinnan seminaarissa 6.-7.9.2012. Strategiaprosessi
on ollut avoin kaikille ja se on teknisesti toteutettu wiki-ympäristössä. Strategian tueksi on
myös tuotettu toimeenpanosuunnitelma, joka on tarkoitettu helpottamaan strategian
käytännön tason toimeenpanoa.
Strategialuonnoksen versio 16092012 on toimitettu eNorssin johtoryhmän kommentoitavaksi
16.9.2012 ja palautteet huomioidaan lopullisessa versiossa. Strategia toimitetaan johtaville
rehtoreille kommentointikierrokselle.
Esitys: Hyväksytään yhteinen strategiapohja.
Päätös:

5. Opetusharjoittelun kansallinen palautekysely 2012 - 2013
Keväällä 2012 päätettiin, että opetusharjoittelun kansallinen palautekysely uudistetaan
syksyksi 2012. Kyselyn valmistelutyötä varten on koottu asiantuntijaryhmä, joka on
valmistellut laajennetun kyselyn. Kyselyyn on pyydettu Savonlinnan syysseminaarissa
palautetta ohjaajakoulutus -ja TutKoKe-ryhmiltä. Palautteet on huomioitu lopullisessa
versiossa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

6. Norssiope.fi-hankkeen tilannekatsaus ja tulevaisuus
Norssiope.fi I päättyy vuoden 2012 lopussa ja hankkeen II-vaihe on jo käynnissä. Kouluja on
tiedotettu hankkeiden talouskäytänteistä säännöllisesti, viimeksi Savonlinnan seminaarissa.
Mahdollisen Norssiope.fi III-hankkeen suunnittelu tulee aloittaa pikaisesti.
Esitys: Käydään läpi hankkeiden tilanne ja suunnitellaan III-vaiheen hankehakemusta.
Päätös:

7. Muut asiat
- eNorssi on esillä ITK´13 seminaarissa useamman esityksen voimin.

