Näin meillä vietettiin
Kodin ja Koulun Päivää
(Kooste koulujen järjestämistä tapahtumista)
•

Höpökeims eli leikkimielinen urheilutapahtuma perheille.

•

Vanhemmat kutsuttiin kertomaan työelämästä.

•

Grillasimme makkaraa ja paistoimme vohveleita.

•

Avoimien ovien päivä.

•

Kutsuimme kouluun vanhemmat, isovanhemmat ja kummit.

•

Luonnossa liikkumista yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

•

Kotiseuturetki.

•

Teatteriesitys.

•

Lauantaikoulupäivä teemana oli turvallisuus.

•

Koko perheen yhteinen ulkoilu-, peli- ja leikkitapahtumapäivä.

•

Teemana mediakasvatus ja terveystottumukset.

•

Teemana monikulttuurisuus.

•

Opetussuunnitelman esittelyä huoltajille.

•

Vanhemmat saivat osallistua oppi- ja välitunneille sekä ruokailuun.

•

Perinteinen Kyläkierros-tapahtuma.

•

Koulukiusaamisen vastainen päivä.

•

Pop up -koulupäivä.

•

Asukasyhdistyksen järjestämä luontopolku.

•

Vanhempainyhdistyksen organisoimaa toimintaa.

•

Rehtorin aamukaffet ja urheiluvälineiden vaihtoa.

•

Oppilaiden konsertti.

•

Kotiväki oppilaan roolissa.

•

Isovanhempien päivä.

•

Kirppis ja ympäristöteema.

•

Leikitään yhdessä -teemapäivä.

•

Messupäivä.

•

Tarjoilemme kahvia vanhemmille koko viikon!

•

Avoimet ovet väistötiloissa.

•

Leikkimielisiä kisoja ja nuotiolauluja.

•

Erilaisia toimintapisteitä koulun pihalla ja sisätiloissa.
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Koulut kertovat, mitä iloa on
Kodin ja Koulun Päivästä
(Kooste koulujen antamasta palautteesta)
•

Kodin ja Koulun Päivänä yhteisöllisyyden tunne lisääntyy.

•

Kodin ja Koulun Päivä tarjoaa matalan kynnyksen huoltajille osallistua koulun arkeen.

•

Koulun väki, oppilaat ja huoltajat tutustuvat toisiinsa paremmin. Vapaamuotoisen toiminnan kautta
syntyy helposti uusia kontakteja.

•

Kodin ja Koulun Päivässä keskustelu on luontevaa ja vuorovaikutteista.

•

Kodin ja Koulun Päivä lisää myönteistä suhtautumista kouluun ja positiivista kohtaamista kodin ja
koulun välillä.

•

Pienet oppilaat ovat innoissaan saadessaan vanhempansa mukaan kouluun. Vanhemmille tekee
hyvää nähdä lapsi kouluympäristössä. Päivä voi olla ihan normaali koulupäiväkin, ei tarvita
välttämättä kummempaa ohjelmaa.

•

Vanhempainyhdistys on ollut mukana päivän järjestelyissä, se on ollut hieno ja toimiva systeemi.

•

On hyvä, että jokainen koulu saa vapaasti räätälöidä päivästä oman näköisensä ja valita sopivan
ajankohdan. Koimme päivän aikana välittömän ja rennon kohtaamisen vanhempien kanssa.

•

Päivä antoi hyvän mahdollisuuden tutustuttaa uudet opettajat ja vanhemmat toisiinsa. Sen jälkeen
portti oli aukaistu sujuvalle yhteistyölle.

•

Kodin ja koulun päivä on positiivinen yhteinen tapahtuma. Vanhemmat tulivat aamukahville hyvillä
mielin ja lähtivät yhteislaulujen jälkeen iloisina jatkamaan päivää.

•

Osallistumisinnokkuus oli hyvä. Myönteinen asenne koulua kohtaan lisääntyy.

•

Kodin ja Koulun Päivä tukee ajatusta siitä, että teemme yhdessä työtä lasten parhaaksi. Meille
päivästä on tullut perinne yhteisen ruskaretken muodossa.

•

Kodin ja Koulun Päivä vahvistaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Koulupäivän aikana harvalla
vanhemmalla mahdollisuus päästä tilaisuuksiin, joten myös iltatapahtumana suositeltava.

•

Vanhemmat ja isovanhemmat pääsevät osallistumaan koulupäivään ja pajoihin lasten kanssa.
Saimme koululle luokkamummo- ja vaaritoimintaa.
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