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Hallitus on linjannut lähiopetuksen alkamaan 14.5. alkaen. Rovaniemen steinerkoulu noudattaa 

hallituksen  linjausta, mutta olemme tehneet päätöksen palata lähiopetukseen porrastetuin järjestelyin. 

Rovaniemen steinerkoulu porrastaa opetusta niin, että koko koulun oppilaat olisivat mahdollisimman 

vähän yhtä aikaa paikalla koronatilanteen vuoksi tämän kevään osalta.  Haluamme omalta osaltamme 

huolehtia kouluun palaavien oppilaiden osalta turvallisesta oppimisympäristöstä. 

Yhdistyksen taloustilanne on tiukka ja korona on valitettavasti vaikeuttanut sitä omalta osaltaan. Tälle 

keväällä olemme toteuttaneet lomautuksia sekä päiväkodissa että nyt toukokuun viimeisellä viikolla ja 

kesäkuun ensimmäisellä viikolla myös opetushenkilöstölle. Toukokuun viimeisellä viikolla opettajat ovat 

osa-aikaisesti lomautettuna. Muita säästötoimenpiteitä on päätetty tehdä leikkaamalla markkinoinnista, 

siirtämällä remontointisuunnitelmia sekä pienesti leikkaamalla useista muista kustannuseristä. 

Mieleen nousevista kysymyksistä voi olla yhteydessä omaan luokanopettajaan, rehtoriin tai 

toiminnanjohtajaan. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta toivotamme kaikille kouluun palaaville ja 

kotona opiskeleville turvallista ja aurinkoista kevään aikaa. 

 

ROVANIEMEN STEINERKOULUN  YHTEISIÄ OHJEITA LÄHIOPETUKSEN KÄYNNISTYESSÄ 14.5.2020  

 

1. Hygieniaohjeet ja -käytännöt koulupäivän aikana  

● Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi 
kädet pestään ennen ruokailua ja ruokailun jälkeen, ulkoa sisälle tullessa, sekä aivastamisen tai 
yskimisen jälkeen. 

● Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen 
valvonnassa.  

● Maskien käyttöä ei suositella. 

2. Koulun tiloissa ja alueella oleskelu 

● Pyritään fyysisten kontaktien välttämiseen mahdollisuuksien mukaan. Henkilöiden välisistä turvaväleistä 
tai kokoontumisrajoituksista ei ole kouluissa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa, vaan väljyyttä haetaan 
tilajärjestelyillä.  

● Muiden kuin lasten ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Ulkopuolisia vierailijoita 
ei tässä tilanteessa oteta kouluille. 

● Mikäli tulet lastasi vastaan koulupäivän päättyessä, sovi tapaamispaikka koulualueen ulkopuolelle. 

3. Oppilaan poissaolohakemus koulutyöstä vapauttamiseksi riskiryhmien vuoksi 

● Mikäli oppilas ei osallistu opetukseen, poissaoloon on haettava lupa. Lupa haetaan rehtorilta 
vapaamuotoisella lomahakemuksella. Oppilas saa kotiin tehtäviä poissaolon ajaksi eikä etäopetusta 
anneta. Oppikirjat tulee palauttaa opettajien antaman ohjeistuksen mukaisesti.  

 4. Välitunnit ja opiskelu muualla kuin koulun tiloissa 

● Lähiopetuksen jatkuessa retket lähikohteisiin ja luonnossa liikkuminen on suositeltavaa. Lisäämme 
ulkona tapahtuvaa opetusta. Kaupunkiin tai leikkipuistoihin emme tee retkiä. 

● Terveydenhuollon viranomaisten suosituksia noudatetaan myös koulutilojen ulkopuolella. 



● Kaikille yhteisiä välitunteja ei ole. Välitunnit järjestetään porrastetusti opettajan johdolla. 
● Välitunneilla ohjataan toimintaa siten, että lähikontakteja vältetään: oppilaat menevät välitunnille 

oppitunnin pitäjän johdolla, opettaja ohjeistaa välituntipaikan tai käy ryhmän kanssa kävelyllä. 
● Välituntia ei ole sen tunnin aikana, jolloin on ruokailu. 

5. Peruskoulujen ryhmäkoot 

● Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa 
perusopetusta koskevassa lainsäädännössä. 

● Alaluokilla opetus pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti luokanopettajan johdolla. 
● Yläkoulussa opettaja voi vaihtua. 

6. Opetusjärjestelyistä 

● Oppilaan kaikki oppitunnit pidetään kotiluokissa,  
● Opetus järjestetään porrastetusti niin, että luokat 1-5 ovat aamupäivällä koulussa ja luokat 6-9 

iltapäivän. 
● 1.-5. luokkien opetus alkaa aamulla klo 8.30 ja päättyy ruokailuun klo 11.30 Luokanopettajat tiedottavat 

asiasta ja päivien sisällöstä oman luokkansa osalta. 
● 6.-9. luokkien  opetus alkaa klo 11 ja päättyy klo 14.45. Luokat käyvät porrastetusti syömässä ja 

välitunneilla. Opettajat tiedottavat asiasta kuten alakoulussakin. 
● 14.5 Oppilaat tulevat suoraan luokkiin aamulla. Opettaja on opastamassa aamulla kouluun tulevia. 
●  WC:ssä käydään yksittäin. 

 7. Kouluruokailu  

● Ruokailu järjestetään oman luokan kanssa. Ruokasalia käytetään porrastetusti, osin ruokailu tapahtuu 
luokissa. Hygieniasta huolehditaan ruoanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.  

8. Päättäjäiset la 30.5.2020 

● Todistukset jaetaan lähiopetuksessa oleville oppilaille. Muille ne postitetaan 30.5.2020 jälkeen. 
Päättäjäispäivän aikataulusta tiedotetaan myöhemmin. Kevätjuhlaa ei järjestetä. 

9. TVT-laitteiden palautus 

● Koululta lainassa olleet tietokoneet tulee palauttaa koululle lähiopetuksen alkaessa. Tämä koskee myös 
kotiin jääviä oppilaita. Catriana ottaa koneet vastaan. Palautus IP-kerhoon. 

10. Tilojen ja tarvikkeiden puhdistus 

● Kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat pyyhitään 
päivittäin. 

● Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset 
ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.  

● Oppilaiden omia tavaroita, jotka eivät olennaisesti liity koulutyöhön, ei saa tuoda kouluun. 
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