Löö kaasa Karlova kooli
vanematekogus!
Vanemad koolis? Kas midagi on juhtunud? Ei,
hoopis vanemate kogukonna ühine tegutsemine
koos kooliga on muutumas hea õpikeskkonna
kujundamise, hariduse sisu mitmekesistamise ja
laste koolirõõmu kasvatamise eelduseks!
Hea koostöö eeldab usalduslikku suhet vane‐
mate ja kooli vahel, väärtuste ja ootuste jaga‐
mist ning kiiret info liikumist. Vanematekogu on
üks võimalus selle saavutamiseks.
Karlova kooli VANEMATEKOGU on lapsevane‐
mate mitteformaalne kogukond, mille rollid on:
 olla kooli lapsevanemate esindushääleks;
 olla toeks klassikogukonna tugevdamisel;
 olla partneriks koolile ja hoolekogule

oluliste teemade tõstatamisel, arvamuste
kujundamisel ja mõtete elluviimisel.
Möödunud õppeaastal aitasid meie vanemad
liituda koolil kiusamisvastase programmiga
KiVa, elavdada vahetunde uute liikumis‐ ja laua‐
mängudega, uuendada koridorimööbli ja õmb‐
lustalgute abil kooli puhkenurki, leida vene keele
õppe toetamiseks sõpruskool, kaasa rääkida
toitlustuskorralduse küsimustes jm. Mitmed
mõtted – nt õuevahetund, kooli kodulehe
uuendamine või süsteemsem probleemide
lahenduse korraldus – on veel töös ja ootavad
koos kooliga elluviimist. Ka klassikogukonna
ürituste korraldamisel ja nendel osalemisel on
vanemad palju aktiivsemalt kaasa löömas!

OOTAME igast klassist vähemalt kahe aktiivse
vanema osalemist vanematekogu tegevustes –
mõnes töörühmas tegutsemist, infovahetuses
osalemist ja klassikogukonna kaasa tõmbamist.
Ka kõik senised liikmed on oodatud jätkama!
Üheskoos jõuame ju rohkem!
KLASSI ESINDAJAD JA UUED LIITUJAD võik‐
sid selguda hiljemalt sügisesel klassikoosolekul.
Ootame uute liikmete nimesid ja kontaktand‐
meid ühe nädala jooksul pärast sügisese klassi‐
koosoleku toimumist ühel aadressidest:


Age Poom (1. ja 3. klassi lapsevanem) –
agepoom@gmail.com, tel 5059810;
 Sigrit Mahla (1., 5. ja 7. lapsevanem) –
Sigrit.Mahla@gmail.com, tel 5266105;
 Aune
Valk
(3.
lapsevanem),
aune.valk@gmail.com, tel 5267930.

TÖÖKORRALDUS. Uued liikmed saavad kutse
liitumaks vanematekogu meililistiga, mille kaudu
toimub infovahetus koosolekute toimumise ja
konkreetsete
tegevuste
teemal.
Ühised
koosolekud toimuvad iga paari kuu tagant, lisaks
tegutsetakse
väiksemates
temaatilistes
töögruppides. Esimene vanematekogu koosolek
toimub 4. oktoobril 2016 kell 18–20 koolimajas.
INFO vanematekogu tegevuste ja liikmete
kohta leiad kooli kodulehelt vanematekogu
rubriigist.
Kõik küsimused ja ettepanekud on teretulnud!
Heade ühiste tegudeni!
Vanematekogu

