Koko koulun vuosikokous
Tavoite: Antaa kaikille koulussa mahdollisuus osallistua alkavaa lukuvuotta koskevien, suurten
päätösten tekemiseen.
Aika: Varsinaista kokousta varten riittänee yksi iltapäivä, mutta etukäteen on hyvä pitää
valmistavia tapaamisia. Itse kokouksen aikana on mahdollista pitää pieniä työryhmiä.
Kohderyhmä: Koko koulu: oppilaat, opettajat, koulun johto ja muu henkilökunta. Myös
vanhempainyhdistyksen edustajat tulee kutsua mukaan.
Käytännössä: Kokous järjestetään eräänlaisena vuosikokouksena, kuten monissa yhdistyksissä,
joissa se on korkein päättävä elin. Vuosikokouksessa määritellään yhdessä suuntaviivoja tulevalle
vuodelle, sovitaan teemoista ja prioriteeteista sekä perustetaan erilaisia työryhmiä, jotka antavat
selonteon toiminnastaan seuraavalle vuosikokoukselle. Kaikilla kouluun kuuluvilla on äänioikeus.
Kokouksen suunnittelua ja käytännön järjestelyjä varten on hyvä perustaa työryhmä, joka koostuu
koulun eri ryhmien jäsenistä. Työryhmän tulee vastata kokouksen suunnittelusta ja käytännön
järjestelyistä. Kutsu ja esityslistan luonnos tulee lähettää koko koululle, jotta kaikilla on aikaa
valmistautua ja perehtyä esillä oleviin kysymyksiin. Voi olla myös hyvä varata kokousta edeltävä
oppitunti valmistelevaa keskustelua varten. Näin luokka voi miettiä yhdessä, mitkä kysymykset
tuntuvat tärkeiltä, mitä oppilaat toivovat tulevalta vuodelta ja mitä ajatuksia heillä on esimerkiksi
teemapäivien, retkien ja yleisen viihtyvyyden suhteen. Niille oppilaille, jotka eivät aiemmin ole
osallistuneet vuosikokoukseen, on tärkeää esitellä vuosikokous etukäteen ja kertoa, mitä heiltä
odotetaan.
Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja sihteerin sekä hyväksyy lopullisen esityslistan. On hyvä
antaa oppilaan johtaa kokousta ja rehtori voi toimia sihteerinä.
Hyvä aloitustapa on miettiä yhdessä, miten mennyt vuosi on sujunut. Eri työryhmät voivat
esimerkiksi esitellä raportteja sekä arvioida edellisessä kokouksessa tehtyjen päätösten ja muutosten
tuloksia ja seurauksia. Tämän jälkeen siirrytään miettimään tulevaa vuotta ja sen tavoitteita. Koko
kouluyhteisöä koskevat päätökset tulee tehdä vuosikokouksessa. Tällaisia päätöksiä ovat
esimerkiksi erilaiset yleiset tavoitteet ja vuositeemat, urheilupäivät ja erityistapahtumat, kuten
teemapäivät, sekä asiakirjat, kuten järjestyssäännöt ja turvallisuutta, koulukiusaamisen ehkäisemistä
ja yhdenvertaisuutta koskevat suunnitelmat. Vuosikokous perustaa myös erilaisia työryhmiä.
Joidenkin mielestä koko vuosikokouksen edessä esiintyminen saattaa olla vaikeaa, joten on hyvä
miettiä, voitaisiinko osa kokouksesta järjestää pienemmissä keskusteluryhmissä.
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