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Päiväys Ke 18.3.2020 

Hei taas rakkahat huoltajat! 

 

Olemme koonneet opetushallituksen ja Rovaniemen kaupungin ohjeistuksen mukaisesti 

Rovaniemen steinerkoulun toimintamallia poikkeustilanteen opetuksen järjestämiseksi. 

Tavoitteenamme on turvata opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen. 

Koska kyseessä on tällä hetkellä noin kuukauden mittainen etäopetusaika, pyytäisin huol-

tajilta runsaasti malttia ja kärsivällisyyttä poikkeustilanteessa toimimisesta! Tällä hetkellä 

meillä on vielä lähiopetusaikaa jäljellä tälle keväälle, joten mitään peruuttamatonta ei ole 

tapahtumassa! 

 

Olemme steinerkouluna painottaneet lähiopetuksen merkityksellisyyttä, vuorovaikutusta, 

sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja. Olemme kehittäneet digiosaamista ja laitehankintoja on te-

keillä. Siitä huolimatta meillä on vielä tekemistä etäopetuksen kehittämisessä. Pyydän 

myös ymmärrystä siinä, että etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen organisointi ja toteutta-

minen on vaativaa. Moni asia voi olla uutta niin opettajalle kuin oppilaille. Siksi on hyvä 

edetä askel kerrallaan ja luoda uudet, yksinkertaiset rutiinit. OPH:n suositus on käyttää 

aluksi  oppilaille tuttuja tapoja ja toistaa toimivia menetelmiä. Olemme linjanneet otta-

vamme käyttöön yhden opetuksen järjestelmäalustan, jonka kautta etäopetusta on järkevä 

tehdä. Työskentelemme asian eteen koko ajan! 

 

Tällä viikolla opettajat ovat jakaneet tämän viikon tehtäviä oppilaille. Tehtävät tulevat 

luokanopettajan kautta. Koulumme on päättänyt, että jokainen luokanopettaja valitsee luo-

kalleen sopivan tiedotuskanavan, jonka kautta tehtäviä jakaa. Jotta korvaava opetus käyn-

nistyy mahdollisimman hyvin, kannattaa se aloittaa mahdollisimman tutuilla menetelmillä 

ja välineillä. Opetukseen voi hiljalleen lisätä oppilaiden iän ja taitotason mukaan erilaisia 

vuorovaikutteisia työtapoja sopivalla tahdilla oman ja oppilaiden osaamisen sekä käytettä-

vissä olevien laitteiden, sovellusten, oppimateriaalien ja muiden olosuhteiden mukaisesti. 

Mikäli kysyttävää on, ovat opettajat tavoittavissa virka-aikana klo: 8.30-16.00. Jos opet-

taja ei heti vastaa, kysy myöhemmin uudelleen tai laita viestiä. Opettajat sopivat luokkien 

kanssa omat tapaamisaikansa verkossa. 

 

Muistutan myös, että etänä opiskelevat lapset tarvitsevat aikuisia opiskelua tukemaan. 

Vastuu opetuksesta ja sen etenemisestä on opettajalla. Huoltajat huolehtivat turvallisista 

rutiineista ja oppimisympäristöistä sekä mahdollisuuksiensa mukaan siitä, että lapset opis-

kelevat, syövät, lepäävät ja ulkoilevat. 

 

Lapsia on syytä muistuttaa, että aamurutiinit on hyvä säilyttää kuten normaalina koulupäi-

vänäkin. Aamusta on hyvä herätä, syödä hyvä aamupala, vaihtaa yöasu päivävaatteisiin ja 

tehdä päivän tehtävät. Opettajilla on eri toiminta-alustojen kautta mahdollisuus seurata 

oppilaiden tehtävien palautusta ja aktiivisuutta. Opettajilta voi kysyä neuvoa, keskustella, 

saada palautetta jne. Myös taukojen pitäminen ja ruokailuista kiinni pitäminen on tärkeää 

unohtamatta liikunnallisia jumppahetkiä niska-hartiaseudun kunnossa pysymiseksi! 
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Seuraamme edelleen korona-tiedotusta aktiivisesti ja tiedotamme mikäli muutoksia tulee! 

 

Nauttikaamme aurinkoisista kevät päivistä kaikesta huolimatta! 

 

Yhteistyöterveisin, 

--  

Paula Säynäjäkangas 

Rehtori 
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