Oppilaan saama tuki/opetuksen
ja tukitoimien järjestäminen

Oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne,
taustatietoja
Kuvataan kokonaistilanne/ tausta/ historia ->
kokonaistilanne viittaa nykyisyyteen. Oppilaan
oppimishistoria, koulunkäynnin historia (esim. erityinen
tuki esiopetuksessa, koulunkäynnin aloittamisen siirto).
Oppimisvalmiudet ja –vahvuudet,
työskentelytaidot sekä erityistarpeet
Kuvataan oppilaan vahvuudet, voimavarat, oppimiseen
ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet ja oppilaan oma
näkemys ko. kohdista sekä millaisissa tilanteissa
oppilaan vahvuudet tulevat esille, mikä toimii oppilaan
kohdalla. Työskentelytaidot käyttäytyminen, oppitunnit,
siirtymät, välitunnit, sosiaaliset taidot muuta,
poissaolot, jne.
Ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia
ominaisuuksia.

Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet: Kuvataan oppilaan
oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät
tavoitteet. Tavoitteiden kuvaus nykytilanteen kuvauksen perusteella.
Oppilaanohjaus ja jatko-opintosuunnitelmat: Kirjataan
sovitut asiat esim. tehostetut ohjauskeskustelut. Kuvataan
esim. jatko-opintosuunnitelmat, koulutuskokeilut, lausunnon
tarpeet ym,

Nämä kentät vain HOJKS:ssa
Opetusjärjestelyt: kenttiin kuvataan millaisissa
ryhmissä oppilaan opetus järjestetään. Miten paljon
oppilas osallistuu erityisopetuksen luokassa
annettavaan opetukseen jne.

Vantaan kaupunki, Paula Järnefelt
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Nämä kentät kopioituvat suoraan
muihin asiakirjoihin.

Tukimuodot

Oleellista on kirjata tuki
ja sovitut asiat. Älä anna
otsikoinnin tai
vaihtoehtojen kaventaa
tai rajata pedagogista
kirjoittamistasi.

VALIKOSTA VALITAAN TUKIMUODOT
Tukimuodot ja Tukimuodot lisätietoja
Esimerkkejä eri tukimuodoista ja tukimuodot lisätietoja -kohtaan
kirjattavista asioista:
Oppimisympäristöön liittyvät tekijät= työskentelypaikka,
apuvälineet, kommunikaation tukeminen, sermit, aktiivityyny, joustavat
ryhmittelyt, kiinteät tai vaihtuvat, aikuisten määrä, pienennetty ryhmä,
jakotunnit, samanaikaisopetus, yksilöopetus, pienryhmät, palkitus
Tukiopetus= tavoitteet, muoto, omalla äidinkielellä annettava
tukiopetus, tavoitteet ja järjestäminen, kirjataan
tuntimäärä, kuka tukiopetusta antaa
Osa-aikainen erityisopetus= tavoitteet ja järjestäminen, kirjataan
tuntimäärä
Avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluita= lisätietoja mahdollisesta
avustajaresurssista, avustajan rooli tukemisessa
Muut tukimuodot: läksykerho/tuki, muu kerhotoiminta,
käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyvä tuki,
koulumatkoista sovitut asiat, ART, verso, KiVa-koulu, hyve-kasvatus…
Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa, kodin tarjoama tuki
Kirjataan sovittu työnjako ja yhteydenpitotavat kodin ja koulun välillä.
Voidaan mainita myös esim. mahdollinen tulkin käyttö.
Moniammatillinen yhteistyö
Moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet ja
työnjako, tavoitteet ja tuen muoto. Koulun yhteistyökumppaneiden
tukitoimet, jotka tukevat oppimista ja koulunkäyntiä. Merkitään pelkkä
tieto siitä, että oppilaalla on laadittu erillinen lääkehoitosuunnitelma.

Annettu tuki ja arvio vaikutuksista
Arvioi tässä onko edellä mainittu koulun ja
kodin (+muut tukitahot) antama tuki ollut
oikein mitoitettua ja oikeanlaista
Miten edellä mainittu tuki on vaikuttanut
oppilaan koulunkäyntiin?
Mistä huomaat annetun tuen tehonneen?
Mistä huomaat, jos tuki ei ole ollut riittävää?
Vantaan kaupunki, Paula Järnefelt

Edistymisen seuranta ja arviointi sekä oppilaan itsearviointi
Kuvataan esim.
• oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi, oppilasarvioinnissa huomioitavat asiat, arvioinnin
periaatteet
• eri toimijoiden vastuut arvioinnin toteuttamisessa
• vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman arviointi
• mahdollisuus sanalliseen arviointiin, mahdollisuus monipuoliseen näyttöön,
oppimisvaikeuden huomiointi arvioinnissa
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• miten oppilaan itsearviointia tuetaan

