Tartu Forseliuse Kooli vanematekogu koosolek 2. novembril 2016
Jõululaat ja jõululaat
Kooli jõululaada töötube rahastab linn. Töötoad on osalejatele tasuta. Küsimus, kas vanematekogu
soovib teha mõnda töötuba. Kas võiks teha lisaks ühismüügilaua neile, kes ise ei soovi müüa.
Jõuluballi soovivad sel aastal korraldada kaheksandad klassid. Vanematekogu aitas eelmisel aastal
balli korraldada erinevates küsimustes ja soovib seda teha ka sel aastal.
Aktiivsed vahetunnid
Kooli vahetundide elavdamiseks hakkab Tähe keskus korraldama esmaspäeviti ja kolmapäeviti kooli
aulas Just Dance ühistantsimist. Kool on mõelnud vahetundide aktiivsemaks muutmisel ka
lauatennisele ja teistele võimalustele, kahjuks on paljude mõtete elluviimise juures ruumilised
piirangud. Aktiivse vahetunni mängudest on kool pigem mõelnud klotsidele ja karkudele. Kas panna
mängud seintele? Vanematekogu tegi ettepaneku korjata kokku erinevaid lahendusi ja ideid, mille
seast saaks siis hakata valima TFK-le sobivaid lahendusi ja hakata neid vaikselt ellu viima.
Kooli ümbruse liiklus
Vanematekogu soovib kohtuda kooli poolse esindajaga, kes veab eest kooli ümbruse liikluse
edendamist. Vanematekogu soovib viia end tehtuga ja plaanidega kurssi, et siis ka ise omalt poolt
kaasa aidata.
Õpetajate tunnustamine
Eelmisel aastal vanematekogu selle idee teostuseni ei jõudnud, kahjuks. Vanematekogu soovib
õpetajaid tunnustada. Küsimus on, mille alusel. Tunnustused võiksid põhineda erinevatele alustele.
Õpetajate tunnustamine on sobiv läbi viia kooli kevadpeo ajal.
Kooli õueala ja kõrvalhoone
Koolil on suur õueala. Vanematekogu mõned liikmed soovivad näha paremat õueala ärakasutust.
Mõtetena on kooli poolt juba üleval olnud pingpongi laud. Kooli aias on tehtud väliõpet, ka niisama
murul on tore istuda. Kas TFK Tähe tänava poolsel murualal võiks olla ühiskondlikum ja kogu
linnaosale tore lahendus, näiteks kasutada mingit osa ees olevast ruumist välijõusaalina, seda saaksid
kasutada õpilased ja ka inimesed, kes siin linnaosas õhtuti tervisesporti harrastavad.
Kooli mõtted kõrvalhoone arendamise osas lükkas linn tagasi. Hetkel uusi mõtteid ei ole.
Vanematekogu soovib aidata. Ehk on tulemas sobivaid rahastusi, milles ka TFK võiks osaleda ja
projekti esitada. Oodatud on loovad ideed ja mõtted.
Kooliga on võtnud kontakti kooli vilistlane, Kersti Joala, praegune 11. klassi õpilane, kes soovib leida
head seina lõputöö tarvis. Kas ta võiks teha seinamaalingu kooli kõrvalhoonele? Vanematekogu
soovib olla kursis ja kui koolil on abi vaja (raha, teostus), siis aidata.

Nelja kooli koostöö
Vanematekogu soovib jätkata koostööd nelja kooli vahel (Tartu Karlova Kool, Tartu Mart Reiniku
Kool, Tartu Fortseliuse Kool ja Tartu Kesklinna Kool). Ka võiks Karlova linnaosa koolid (Tartu Karlova
Kool ja TFK) omakeskis midagi toredat ette võtta. Ideid veel ei ole.
Tulukese projekti raames tehti Tartu Hansa Kooli avatud õpperuum, see ruum võimaldab teha õpet
väiksemates rühmades. Vanematekogu võiks seda lahendust koos teiste koolide vanematega
vaatama minna.
Töövarjupäev
Vanematekogu soovib organiseerida töövarju päevaks töökohti, kuhu 8nda ja 9nda klassi õpilased
saavad veebruari kuus töövarjuks minna. Nimekirja töökohtadest võiks hakata juba tegema ja kohti
otsima. Otsida juurde töövarju päeval osalemise juhend, teha kindlaks kuna see toimub, kui kaua ja
mitu noort saab osaleda. Üks laps võib osaleda erinevatel töövarju päevadel.
Õpilaste heaolu
Vanematekogu lapsevanem avaldas arvamust, et õpilaste jagamine tublideks ja mittetublideks ei ole
hea. Siinkohal toodi välja osadele õpilastele tunnistuse andmine aulas ja teistele klassis.
Vanematekogu lapsevanem tõstatas ka küsimuse psühholoogilise abi kättesaadavusest. Koolil on
väga hea sisemine korraldus kooli psühholoogi ja sotsiaalpedagoogiga, aga kui palju on nende töö
tuttav ja kättesaadav vanematele? Kas vanemad julgevad ja oskavad neilt ise abi paluda ja saada, kas
seda infot peaks nt kooli kodulehe kaudu rohkem reklaamima?
Vanematekogu liige arvas, et kaebuste kast võiks endiselt alles olla. Kuigi ta ei olnud aktiivses
kasutuses, arvab vanematekogu, et selle olemasolu on üks võimalus õpilaste murede teada
saamiseks ja nii mõnelegi võib see olla hea võimalus oma mure jagamiseks.
Vanematekogu töökorraldus
Vanematekogu otsustas paika panna aastaplaani, et kõik tulevased sündmused oleksid kirjas ja näha.
See aitab õigeaegselt saabuvatest sündmustest osa võtta ja kaasa tegutseda.
Plaanis on moodustada töögrupid huvide järgi. Samas on kõik oodatud erinevates gruppides kaasa
rääkima ja mõtlema, ka vanemad kes ei kuulu vanematekokku. Samuti on oodatud kõik ideed, mida
kooliga seotud vanemad sooviksid teha ja ette võtta. Ideid ja üleskutseid saab levitada klassilistide
kaudu.
Kutsuda Facebookis olevaid vanematekogu liikmeid liituma meie vanematekogu grupiga. Facebookis
on hea otse ja kiirelt suhelda ning infot jagada. Vanematekogu on facebook'is nime all TFK
VANEMATEKOGU.
Järgmine hoolekogu koosolek on 25. jaanuar 2017, palume sellele päevale vanematekogu koosolekut
mitte sättida.
Kokkuvõtte koostas Kristel Vask

