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Arutati  vanematekogu  töö  korraldust,  töörühmade  edasiminekut  ja  kerkinud  probleeme.  Teise 

küsimusena arutati koos võimaluste üle, kuidas kasutada Tulukese projekti raames vanematekogu ja 

kooli koostöös millegi ära tegemiseks olevat raha. 

Vanematekogu töö korraldus ja töörühmade tegevus 

Kohal  olnud  vanematekogu  liikmed  on  mures,  et  paljud  teised  liikmed  ehk  erinevate  klasside 

esindajad  ei  ole  endast märku  andnud  ega  töörühmade  kirjadele  vastanud.  Püüame  saada  kõigiga 

kontakti  ning  kaasata  neid  töörühmade  tegevusse.  Töörühmade  tegemised  on  töörühmade  enda 

korraldada  ja oleks vajalik, et  iga rühm leiab enda seast koordinaatori. Siiski on vaja ka väljastpoolt 

töörühmi  elavdada.  Vanematekogu  tegevustest  teavitatakse  kõiki  lapsevanemaid  kodulehe  kaudu, 

kuid vajalik on teha ka listikiri, milles tasub veel kord ära märkida,  kust on leitav info vanematekogu 

tegemiste kohta.   

Töörühmadest  on  tegevuses  olnud  toitlustuse  korralduse,  infovoldiku  ja  infovahetuse, 

koolikiusamise,  puhkenurkade,  koolipäeva  alguskellaaja,  liikluskorralduse,  õppetegevuse 

mitmekesistamise ja päriselu õppesse töörühmad. Arutelu tulemusena leiti järgnevat. 

 Koolile tehakse ettepanek pikendada esimest kahte söögivahetundi 10 minutilt 15 minutini. 

Tegemist on algklasside söögivahetundidega, kus õpetajatel on lubatud lõpetada õppetöö 5 

minutit  varem,  et  tulla  sööma.  Õppetöö  lühendamine  ei  ole  väga  hea  variant,  samuti  on 

söögivahetundide vaatluse põhjal näha, et ka see aeg on lastele siiski napp. On oluline, et  I 

kooliastme klassid  viibiksid söögivahetunnis koos klassijuhatajaga. Söögivahetundide ajal on 

sujuva  liikumise  takistuseks ka õpilaste koolikotid. Sellele peaks saama mõistliku  lahenduse 

küll! Nt nagid või riiulid söökla parempoolse siseseina külge peamisest uksest tulles? 

 Söögivahetundide  paremale  korraldusele  võiks  kaasa  aidata  koolikella  teistsugune 

regulatsioon (liikuv tunnigraafik jms). Teemal arutelud jätkuvad. 

 Õppealajuhatajatega  räägitakse  veel  kord  läbi  vajadus mitte  paigutada  kehalise  kasvatuse 

tunde  ei  vahetult  enne  ega  pärast  söögivahetundi.  Probleeme  on  tekkinud  ka 

kunstitundidega  (lapsed  on  saanud  märkusi,  kuna  laua  korrastamine,  sööma  minek  ja 

söömine,  vajadusel  tualetis  käimine  on  toonud  kaasa  olukordi,  et  järgmisse  tundi  ei  jõuta 

õigeaegselt). 

 Menüü muutmine või kohandamine  käesoleva koolitoitlustaja puhul ei ole kontserni  tõttu 

võimalik. Tasub tähele panna, et  leping praeguse toitlustajaga  lõpeb selle kevadega. Kooli ja 

linnavalitsusega  tuleb  rääkida  võimalikust  toitlustajavalikust  heade  näidete  põhjal  Tartus. 

Muret tekitab asjaolu, et kõikides enda teenindatavates Eesti koolides, sh Karlova koolis, ei 

ole toitlustaja lõpetanud kartulite säilitusaine sees hoidmist. Teema vajab söökla juhatajaga 

kohest läbirääkimist. Teemaga tegeleb edasi koolitoitlustuse töörühm. 

 Liikluskorralduse  töörühm tegeleb mh Kalevi tänava ületuse küsimusega. Lina  ja Kalevi risti 

üle  Lina  tänava  tuleb  linnavalitsuse projekti  kohaselt  käesoleva  aasta  jooksul  ülekäigurada. 

Muret tekitab Lina tänaval ka kehv nähtavus parkivate autode tõttu. Palve lapsevanematele, 



et last autoga kooli tuues peatutaks koolist pisut eemal, kus tunglemist on vähem ja laps saab 

turvaliselt üle tee.  

 Lapsevanemate  infomaterjali  ja kooli kodulehe põhise  infovahetuse töörühm sai täiendust 

ning  koos  kooliga  arutatakse  infomaterjali  lahendusformaati.  Arutluse  all  oli  küsimus,  kas 

põhjalikum materjal peaks olema vaid 1. klassi astuvale lapsevanemale või mõeldud kõikide 

kooliastmete  peredele  ning  mis  infot  materjal  peaks  sisaldama.  Lihtsalt  infovoldikust  jääb 

ilmselt  väheks,  mõttes  on  olnud  ka  lapsevanema  käsiraamatu  koostamine.  Samuti  on 

kaardistatud kodulehe vajadused/kitsaskohad , mis vajavad nüüd läbirääkimist laiemas ringis 

(sh  koos  kooliga).    Oluline  on,  et  kogu  koolielu  korraldust  puudutav  info  oleks  kõikidele 

asjaosalistele  hõlpsalt  kättesaadav.    Näiteks  vanematele  ja  õpilastele  on  oluline  selgitada 

nende võimalusi ja õigusi (nt mitu kontrolltööd võib päevas teha jne). Samuti on oluline anda 

vanematele  ja  õpilastele  teada,  millist  koostööd  ootab  kool  peredelt  ja  millised  on 

koolisisesed kokkulepped. 

 Klassijuhatajate  antav  kunstitunni  töövahendite  nimistu  vajab  kohandamist  vastavalt 

reaalsele olukorrale/vajadusele. 

 Koolile tehakse ettepanek tekitada laiem arutelu koolipäeva alguse teemal (kas jääb kell 8.00 

või saab kaaluda ka 8.15 ning 8.30 algusaegu). 

 Uuritakse võimalusi ka mitteakadeemilise muusikaringi/muusikaõppe kohta. 

 Koolikiusamise  töörühm  tegeleb  lapsevanematele  suunatud  seminari  korraldamisega,  kus 

linnavalitsuse  lastekaitseteenistuse  juhataja  ja  kooli  juhtkond  selgitavad,  mida  juhtumite 

korral teha ja kuidas kool küsimusi lahendab. 

 Pikemat  aega  on  küpsenud  idee  korraldada  koolis  vanemate‐  ja/või  vilistlaspäev.  Arutelu 

käigus  käidi  välja  taas huvitavaid  ideid:  vanemate päev,  kus õpilastele  annaksid  koolitunde 

vanemad  ja  õpetajad  saavad  samal  ajal  osa  vanemate  organiseeritud  koolitusest;    ühine 

perepäev  Forseliuse  kooliga;  kogukonnapäev  vanemate  initsiatiivil;  perepäev, mille  raames 

on  vanemate  ja  vilistlaste  korraldatud  töötoad  ning  lisaks  ka  kontsert  vilistlaste  esituses; 

vilistlaste  kaasamine  aulaloengu  korraldamisse.  Asjakohased  oleks  ühisüritused  Karlova 

linnaosale koostöös    vilistlaste  ja koorikooliga. Kohtumisel  lepiti  kokku, et  vanemate päeva 

korraldajad leitakse listi vahendusel.  

 Vanematekogu esindajad plaanivad kohtumist kooli uue juhiga. 

 

Tulukese projekti raames olevate võimaluste kasutamine 

Tulukese  projekti  raames  on  igal  partnerkoolil  kasutada  1500  eurot millegi  korraldamiseks  või  ära 

tegemiseks  kooli  ja  kogukonna  koostöös  laste  hüvanguks.  Karlova  kooli  vanematekogu  saab 

otsustada,  mille  jaoks  raha  kasutada,  ning  aidata  selle  teostamisega.  Arutelu  käigus  leiti,  et  raha 

kasutatakse  puhkenurkade  loomiseks  koolis.  See  tähendab  esmajoones  pinkide‐istumisalade 

tekitamist  koridoridesse,  arvestades  tuleohutusnõudeid,  laste  vajadusi  ja  kooli  soove.  Vaja  on 

kunstnik‐kujundaja  abi  puhkenurkade  ühtse  lahenduse  loomiseks.  Pöördutakse  ka  koolipere  poole 

kaasabi saamiseks. Esmane ülesanne on leida võimalik kujundaja, vanemate ettepanekud on siin väga 

teretulnud.  Kaaluda  võiks  ka  kunstikooli  tudengeid.  Pärast  kujundajaga  läbirääkimist  saab  edasi 

minna  teostajate  leidmisega.  Toetus  peab  olema  kasutatud  aprillikuu  jooksul.  Teema  osas  haarab 

initsiatiivi puhkenurkade töörühm. 
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