Vihdin kunnan opetuspalveluiden suunnitelma syyslukukauden 2020 aloittamisen käytänteistä

Koulutyö aloitetaan mahdollisimman pitkälle 13.8.2020 lähiopetuksena normaalikäytäntein.
Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan OPH:n,Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille
koronavirusepidemian aikana:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf
Suunnitelmaa päivitetään korona-tilanteen vaatimalla tavalla. Nopeatkin muutokset tilanteessa ovat
mahdollisia. Elokuun alussa 2020 tautitilanne on rauhallinen ja vakaa.

Vihdin lukion suunnitelma syyslukukauden aloittamisen käytänteistä
Kaikkien vuositasojen kanssa käydään syyslukukauden aloituspäivänä läpi käytänteet ja toimintaohjeet, joilla
varmistetaan jokaisen lukiossa työskentelevän turvallisuus. Opiskelijoiden toivotaan ymmärtävän tilanteen
vakavuus ja kantavan vastuuta omalta osaltaan yhteisen turvallisuuden puolesta. Mitä paremmin huolehdimme
turvaväleistä ja annetuista ohjeista, sitä pitempään saamme toimia lähiopetuksessa. Oheiset ohjeet ovat
velvoittavia.
Miten toteutamme tehostettua hygieniaa?
· Luokissa ja käytävillä on THL:n ohjeet tehostetusta käsienpesusta, yskimishygieniasta sekä vaadittavista
turvaväleistä. Opettajat valvovat ohjeiden noudattamista ja muistuttavat niistä säännöllisesti.
·

Sairaana tai oireisena ei saa tulla kouluun. Mikäli oireet ilmaantuvat koulupäivän aikana, opiskelijan on
lähdettävä välittömästi kotiin ja ilmoitettava asiasta omalle ryhmänohjaajalle Wilman kautta.

·

Kädet pestään aamulla kouluun tultaessa, oppitunnille mentäessä sekä ennen ruokailua.

·

Kädet pestään pääsääntöisesti luokassa, jotta WC-tilat eivät ruuhkaudu. WC:t pyritään rauhoittamaan
WC-käynneille.

·

Kädet tulee pestä ennen ruokajonoon asettumista. Kännykän käyttö on ruokalassa kokonaan kielletty.

·

Oman käsidesin tai desinfiointipyyhkeiden käyttö on suositeltavaa – yhteiskäytössä olevaa käsidesiä ei
ole.

·

Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on oikeus käyttää nenän ja suun peittävää maskia.

Miten kiinnitämme huomiota tarpeettomien fyysisten kontaktien määrään?
Yleistä:
·
·
·

Jokaisella on velvollisuus huolehtia omalta osaltaan turvaväleistä kaikissa lukion tiloissa.
Opiskelijoiden ja henkilökunnan oikeutta säilyttää riittävä etäisyys toisiin nähden tulee kunnioittaa.
Oppituntien, välituntien sekä ruokailun aikatauluja on porrastettu. Opiskelijoiden tulee ehdottomasti
noudattaa omaa ruokavuoroa.

Oppitunnit:
·
·
·
·
·

Opetuksessa vältetään lähikontakteja sisältäviä työtapoja.
Luokissa pulpetit on sijoitettu erilleen toisistaan siinä määrin kuin mahdollista.
Opiskelijat eivät saa lainata muiden (edes ystäviensä) opiskeluvälineitä.
Opiskelijoiden yhteiskäytössä olevat kannettavat tietokoneet on poistettu käytöstä, mistä syystä
opiskelijalla tulee olla oma tietokone joka päivä mukana.
Luokkatilojen lisäksi pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään muitakin oppimisympäristöjä,
joilla mahdollistetaan paremmat turvavälit.

Kouluun saapuminen ja välitunnit:
·
·
·
·

Saavuttaessa kouluun päällysvaatteet jätetään joko alakerran naulakoille tai omaan kaappiin.
Naulakoilla toimitaan ripeästi myös koulusta lähdettäessä.
Välitunnit vietetään ensisijaisesti joko ulkona tai luokissa, koska käytävätilat ovat ahtaat.
Luokkien ovet pidetään auki, jotta opiskelijat voivat siirtyä seuraavan oppitunnin luokkaan odottamaan
tunnin alkua. Näin vältetään käytävillä oleskelu.
Siirtymätilanteissa valitaan väljät kulkureitit.

Ruokailu:
·
·
·
·
·

Ruokailuvuorot on porrastettu, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla turvallisesti.
Kännykkää ei saa ottaa esiin ruokajonossa eikä ruokailun aikana. Käsienpesu ennen ruokajonoon
asettumista on välttämätön.
Ruokajonossa tulee pitää riittävät turvavälit.
Opiskelijoiden tulee keskittyä syömiseen ja poistua ruokalasta välittömästi syötyään, jotta riittävä
väljyys säilyy seuraaville ruokailijoille.
Ruokailuun on järjestetty opastettu valvonta.

Yhteiset tilaisuudet:
·
·
·
·
·

Yhteiset tilaisuudet ovat tärkeitä yhteisöllisyyden rakentajia. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta
lukiossa ei kuitenkaan järjestetä koko koulun tai yhden vuositason tilaisuuksia.
Lukuvuoden aloitukseen liittyvät tervetulotilaisuudet on siirretty pidettäviksi luokissa ja ensimmäisen
vuositason ryhmäytymisohjelma pesäpallokentällä.
Keväällä 20 valmistuneiden ylioppilasjuhla järjestetään 29.8. turvavälit ja henkilörajoitukset huomioiden
liikuntahallissa.
Ensimmäisen vuositason vanhempainilta järjestetään liikuntahallissa ja luokissa, jos mahdollista.
Yhteisiä auditoriotilaisuuksia ei järjestetä muutoin kuin turvavälit mahdollistaen.

Henkilöstön turvaaminen
·
·
·

Opettajien yhteiset kokoukset pidetään joko auditoriossa tai etänä.
Opettajanhuoneen henkilömäärä yhdellä kertaa pyritään pitämään rajallisena.
Opettajien yhteiskäytössä olevien tietokoneiden näppäimistöt ja hiiret pyyhitään desinfiointiliinalla
ennen käyttöä.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt riskiryhmäläisille (LuL§29)
Opiskelija itse kuuluu riskiryhmään:
·

Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta.

·

Muille kuin riskiryhmään kuuluville voidaan myöntää poissaolo normaalien käytänteiden mukaisesti.
Poissaolon aikana suoritettavista tehtävistä sovitaan kunkin kurssin opettajan kanssa.

·

Jos opiskelija ei voi esimerkiksi omaan terveydentilaan liittyvistä syistä osallistua lähiopetukseen,
hänelle tehdään yksilökohtainen päätös lukiolain 29 §:n mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä.
Opetus voidaan tällöin antaa poikkeuksellisesti esimerkiksi etäopetuksena, jolloin opiskelija voi
turvallisesti opiskella kotoa käsin. Tällainen järjestely voidaan tehdä yksittäisille riskiryhmään kuuluville
kotiin jääville opiskelijoille , ja se on mahdollinen ainoastaan terveydellisin perustein.

Perheessä riskiryhmään kuuluva perheenjäsen:
·

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut, että mahdollisuus erityisiin opetusjärjestelyihin tarjottaisiin
yhtäläisesti myös opiskelijoille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä
terveydentilan vuoksi, mikäli erityisiä opetusjärjestelyitä tehdään riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus suosittelevat, että näin toimittaisiin väliaikaisesti
akuutin koronavirusepidemian ajan.

Koulun rehtori myöntää opiskelijalle luvan yli viikon kestävään poissaoloon; alle viikon kestäviin poissaoloihin
luvan myöntää ryhmänohjaaja. Lupa-anomus täytetään Wilmassa.
Perusturvakuntayhtymä Karviainen tiedottaa Koronasta ajankohtaisia asioita sivuillaan os.
https://www.vihti.fi/koronavirus/karviainen-tiedottaa/

