eNorssi johtoryhmän ja Norssiope.fi johtoryhmän kokous

5.12.2014 klo 8.00 – 9.00, ACP osoitteessa http://connect.funet.fi/enorssi
eNorssin johtoryhmä:
Mikko Ripatti (pj)
Mikko Horila (sihteeri)
Jani Kiviharju
Hannu Juuso
Marjut Kleemola
Marita Kontoniemi
Petteri Mulari
Juha Turpeinen

ESITYSLISTA
1. eNorssin kevätseminaari Raumalla 22. - 24.4.2014
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Rauman järjestelytoimikunnan kanssa eNorssin
kevätseminaaria. Ohjelma alkaa olla lähes valmis, viimeisten puhujien vahvistaminen on nyt
käynnissä. Preseminaari järjestetään OPS-, TutKoKe- ja TVT-ryhmille.
Esitys: tehdään tarvittavat tarkennukset kevätseminaarin suunnitelmiin.
Päätös:

2. FTTS-sivusto
Projektivastaava on toteuttanut FTTS-uudistuksen ja uusi sivusto julkaistiin 18.11.2014.
Vastaanotto on ollut positiivinen ja sivusto on tuonut tullessaan useita yhteydenottoja
ulkomailta. Samassa yhteydessä projektivastaava aloitti twiittaamisen eNorssi/FTTS-profiililla
ja Twitteristä tulee syöte FTTS.fi-sivustolle. Myös eNorssi.fi-etusivulle on lisätty Twitter-linkki.
Esitys: keskustellaan portaalin kehittämisestä.
Päätös:

3. eNorssi-materiaalit
Projektivastaava on kartoittanut ja kilpailuttanut mahdollisia eNorssi-tuotteita. Kilpailutuksen
jälkeen johtoryhmä päätyi valitsemaan toimittajaksi TammiViestinnän. Liitteenä seuraa esitys
tuotteiksi ja niiden painatuksista sekä määristä.
Esitys: vahvistetaan hankittavat tuotteet.
Päätös:

4. Täydennyskoulutus
Tällä hetkellä on vielä epävarmaa, tuleeko harjoittelukouluille kohdennettua Osaava-rahaa
haettavaksi. Norssiope.fin jatko on suoraan yhteydessä valtion rahoituspäätökseen.
Riippumatta kyseisestä päätöksestä, on jatkuva täydennyskoulutuksen järjestäminen
välttämätöntä.
Esitys: keskustellaan mahdollisista yli norssirajojen menevistä yhteisistä koulutuksista ja
niiden painopisteistä.
Päätös:

5. eNorssin ja Oppimaisema.fin yhteistyö
Markku Lang on ollut yhteydessä Mikko Horilaan sekä Mikko Ripattiin eNorssin ja
Oppimaiseman mahdollisen yhteistyön tiimoilta. Asiasta on pidetty yksi ACP-kokous ja
vaikuttaisi siltä, että yhteistyöstä voisi olla etua kummallekin taholle. Käytännössä kyse voisi
olla eNorssin piirissä tehtävien hankkeiden raportoinnista ja julkaisusta hyödyntäen
Oppimaisema.fin projektikortteja.
Esitys: keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä.
Päätös:

6. Kuluvan vuoden painopisteiden toteutumisen seuranta sekä
opetusharjoittelun palautekyselyn kehittäminen
Syksyn toimintasuunnitelmakokouksessa päätettiin, että kuluvana vuonna käynnistetään
harjoittelukyselyn uusiminen ja painotetaan toiminnassa neljän perusosa-alueen lisäksi myös
työhyvinvointia sekä oppilaskuntatoimintaa. TutKoKe-toiminnan osalta päätettiin erityisesti
pyrkiä näkyvyyden ja tietoisuuden parantamiseen ja ohjaajakoulutuksen osalta portaalisisällön
uudistamiseen.
Esitys: keskustellaan painopisteiden toteutumisen tilanteesta.
Päätös:

7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

