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ESITYSLISTA
1. eNorssin talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2017
Projektivastaava on valmistellut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa eNorssin talous-ja
toimintasuunnitelmaa (TTS) lukuvuodelle 2016 – 2017. 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. Jyväskylän seminaarin palaute
eNorssin syysseminaari järjestettiin 31.8. - 2.9.2016 Jyväskylässä. Seminaarissa kerättiin
palautetta järjestelyistä ja ne pyritään huomioimaan tulevia seminaareja suunnitellessa.
Esitys: keskustellaan seminaaripalautteesta.
Päätös:

3. Vaasan kevätseminaari
Seuraava eNorssi-seminaari järjestetään 27. - 28.4.2017 Vaasassa. Käydään keskustelua
seminaarin sisällöistä, painopistealueista mahdollisista preseminaareista ja tapahtuman
käytännön toteutuksesta.
Esitys: käydään keskustelua ja päätetään seminaarin tavoitteista ja painopistealueista sekä
käytännön järjestelyistä.
Päätös:

4. Opetusharjoittelun palautekysely
Lukuvuoden 2015 – 2016 harjoittelijakyselyyn vastasi 955 vastaajaa. Tulokset ovat linjassa
aiempien vuosien tunnuslukuihin verrattuna. Lukuvuonna 2016 - 2017 toteutetaan täysin uusi
kysely, jota on valmisteltu vuoden ajan. Lomake aukeaa lähipäivinä kahtena kieliversiona.
Lomakepalvelu (e-lomake) on hankittu Eduix oy:ltä.
Esitys: käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.
Päätös:

5. eNORSSIn hallinnon henkilöstömuutokset
Itä-Suomen yliopistolla ole ollut edustajaa johtoryhmässä Mikko Ripatin jätettyä eNorssin
puheenjohtajan tehtävät lokakuussa 2015. Nyt Itä-Suomen yliopisto on nimennyt
edustajakseen johtoryhmään Marita Hokkasen Joensuun normaalikoulusta.
eNORSSIn projektivastaava on toiminut tehtävässään kuuden vuoden ajan. Kausi oli aikanaan
kolmivuotinen ja nyt on syytä aloittaa valmistelut uuden projektivastaavan etsimiseksi.
Samassa yhteydessä tulee harkittavaksi mahdollisen siirtymäkauden järjestelyt sekä joustavan
ja hallitun henkilövaihdoksen toteuttaminen.
Esitys: käydään keskustelua muutoksista ja merkitään muutokset tiedoksi.
Päätös:

6. Muut asiat
eNorssin tietostrategiakausi päättyy 2016 lopussa, uusittu strategiapohja julkaistiin
alkuvuodesta ja on otettu käyttöön koulukohtaisin tarkennuksin OPS-uudistuksen yhteydessä
elokuussa 2016.
Esitys: käydään keskustelua
Päätös:

7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

