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Tartu Karlova Kooli vanematekogu loomine 

     koosoleku protokoll 

Aeg: 27.10.2015  

kell 18:30–20:40 

Koosolekut juhatasid Aune Valk ja Age Poom 

Protokollis Sigrit Mahla 

Osalejad: 31 

Päevakord: 

 Sissejuhatus ja gruppidesse jagunemine 

 Grupiarutelu teemal „Miks on vaja vanematekogu?“ ja kokkuvõte 

 Grupiarutelu teemal „Mida saame ära teha (kohe), mida mina tahan ära teha?“ ja 
kokkuvõte 

 Vanematekogu töökorra reeglid 

 

1. Tehti kokkuvõte klassikoosolekutel vanematekokku valitud esindajatest (55 inimest koos 
algatusgrupiga) ja meililistiga liitunutest (47 inimest). Arutelu vanematekogu funktsioonide ja 
ootuste teemal. 
 

2. Grupiarutelu teemal „Miks on vaja vanematekogu?“  kokkuvõttes jäid kõlama mitmed 
mõtted.  
Vanematekogu on vaja selleks, et: 

 parandada koostööd kodu ja kooli vahel  (parem kool); 
 parandada lapsevanemate omavahelist suhtlemist; 
 toimiks parem infovahetus (klassist korjub paremini kokku arvamus); 
 olla hoolekogule partneriks (käsitleb teemasid, mida hoolekogu ei jõua, on 

hoolekogule abiks tegevuste teostamisel  jms); 
 anda hoolekogule tagasisidet  (peegeldusfunktsioon); 
 paremini kasutada vanemate ressurssi (jõud!); 
 näidata aktiivset positiivset eeskuju lastele; 
 jälgida seda, et kool oleks kaasaegne (käiks ajaga kaasas); 
 kostuks tugevam hääl, pöördumistel oleks kaalu, suurem huvide esindatus. 

 
3. Grupiarutelu teemal „Mida saame ära teha?“ tõi välja palju põnevaid tegevusi, mida võiks 

lähemas tulevikus ära teha.  
Esiletõstetud tegevused juhuslikus järjekorras alljärgnevalt: 

 kooli algusaeg kell 9.00 
 huviringe juurde, eriti spordiringe 
 vanemate kompetentsi pakkumine (sh vanemate andmebaasi loomine) 
 klassi arvamuste kogumine 
 aitame lapsed koolist välja 
 õpe praktilisemaks, st päris elu õppesse 
 vahendada Karlova Seltsi ja kooli vahel infot 
 „päris“ inimesed koolitavad kriitilisel teemal 
 poiste tööõpetus 
 lapsevanemate seminaride vedamine 
 (toimiva) klassikogukonna teke algklassidest alates 
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 kommunikatsiooniõpe õpetajatele 
 kommunikatsioonikoolitus lapsevanematele 
 lapsevanemaini viia mõte, et turvalisuse kaalutlustel ja ummikuid vältides lase laps 

autost välja koolist 200 m kaugusel  
 lapsevanemate ombudsman kooliga suheldes 
 vedada klassi ühisüritusi (kogukonna teke) 
 sõprusklasside abil võõrkeeleõpe (kaasaaitamine + uued võimalused keeleõppel) 
 kooli ootuste uuring/täpsustamine 
 puhkenurkade tekitamine vanemate ja kooli koostöös 
 toitlustuse korraldus paremaks 
 täiendavate võimaluste otsimine füüsilise keskkonna parendamiseks 
 head praktikad teistest koolidest Karlova kooli, head nipid/kogemused õpetajatele 
 vanematepäeva/vilistlaspäeva korraldamine (vanemad/vilistlased viivad tunde läbi) 
 lapsevanemate koosolekud ka ilma klassijuhatajata 
 mitteformaalsed vanematekogu kohtumised  
 parem info – infovoldik 
 kiusamise vältimine, sh ennetavad tegevused, parem info teemaga tegelemisel 

 
Grupiaruteludes said kirja veel järgmised mõtted (tulevikuks): 

 leida täiendavaid rahastusvõimalusi (näiteks staadioni ehituseks); 
 koolitoidu kvaliteedi hindamine; 
 võõrkeelte õpetamine praktilisemaks; 
 söögivahetunnid mõistlikku pikkusega 
 puhkekohad koridoridesse; 
 küsitlused õpetajate hulgas nende soovide kohta koolielu parendamiseks/abiks jms; 
 tutvumine lapsevanematega 
 vanematekogu on nõu ja jõuga valmis osalema aktiivselt tegevustes 
 mainekujundamine 
 vaikuse ruumi tekitamine 
 sponsorite leidmine 
 talgute korraldamine 
 harivate koolituste korraldamine vanematele 
 info aktiivne jagamine teistele vanematele 
 mõistlikult probleemide lahendamine 
 klassi suhtluskeskkonna aktiviseerimine ja aktiivne hoidmine  
 ühised luuleõhtud lapsevanematele ja õpilastele 
 parem liikluskorraldus 
 vanemad õpilased annavad tunde 
 vanemates klassides aktiivne karjääriõpe – ettevalmistus päriseluks 

 
4. Lapsevanemad näitasid üles aktiivsust ning olid valmis registreerima ning valima kohapeal 

endale meelepärased tegevused, millega ollakse valmis edasi minema (kokkuvõtte koos 
kontaktidega lisatud tabelis). 
 

5. Töökorraldus. Vanematekogu tegevuste elluviimiseks suhtlevad ja tegutsevad omavahel igale 
teemale end üles seadnud vanemad (väikeste gruppidena). Vanematekogu algatusrühm lepib 
kooliga kokku, kes on koolipoolsed kontaktisikud eelnimetatud teemadel. Ühise inforuumi ja 
edasimineku tagamiseks saadakse reaalselt kokku sagedamini kui kaks korda aastas. Lepiti 
kokku, et järgmine vanematekogu kohtumine toimub detsembris, kus grupid räägivad läbi, 
kui kaugele on oma tegevustega jõutud. Täpse kuupäeva leidmiseks korraldatakse küsitlus 
(doodlekeskkonnas). Oldi nõus sellega, et aktiivne suhtlus võiks toimida listis, kuid küsimuste 
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korral, mis vajavad pikemat arutelu, võib mõelda edaspidi alternatiivsete (e-)suhtluskanalite 
peale. Vanemad, kes on huvitatud vanematekoguga liitumast, saavad seda jätkuvalt teha. 
Kõik, kes koosolekul sel korral kohal ei saanud olla, on väga oodatud täiendama tegevuste 
tabelit oma osalusega ja võimalik on lisada ka täiendavaid tegevusi. Karlova kooli kodulehel 
vanemate rubriigis kajastub vanematekogu liikmete nimekiri.  

 



27.10.2015 kohtumisel kokku lepitud tegevused ja tegijad. Tabel on täiendamisel.

Vanematekogu tegevused 

lähitulevikus Tegijad Kontaktid

Aitame lapsed koolist välja

Lii Laanoja, Helen Sikk või 

Kask?

liilaanoja@gmail.com, 

taabri@gmail.com, 

helen.tartu@gmail.com

Õpe praktilisemaks, st päris elu õppesse

Toomas Muru, Maiu 

Paloots

toomas@maastikuarhitekt.ee, 

maiupaloots@hotmail.com

„Päris“ inimesed koolitavad kriitilisel teemal

Vanemate kompetentsi pakkumine (sh 

vanemate andmebaasi loomine) Aune Valk, Age Poom

aune.valk@gmail.com, 

agepoom@gmail.com

Vanematepäeva/vilistlaspäeva korraldamine 

(vanemad/vilistlased viivad tunde läbi)

Toomas Muru, Siret Saar, 

Maiu Paloots, Katrin 

Kivisaar, Maila Käos, Kaari 

ja Agur Tehver

toomas@maastikuarhitekt.ee, 

siretjasaar@gmail.com, 

maiupaloots@hotmail.com, 

katrinkivisaark@gmail.com, 

mailakaos5@gmail.com,  

kaari72@hotmail.com

Poiste tööõpetus

Sõprusklasside abil võõrkeeleõpe 

(kaasaaitamine + uued võimalused) Kaja Ristmäe, Annika Vask

kaja@geomedia.ee, 

annikavask@hotmail.com

Huviringe juurde, eriti spordiringe Aivar Roosalu aivar.roosalu@gmail.com

Head praktikad teistest koolidest Karlova 

kooli, head nipid/kogemused õpetajatele

Aire Rillo, Maili Pilt, Lii 

Laanoja

airerillo@gmail.com, 

kuutar9@gmail.com, 

liilaanoja@gmail.com

Kommunikatsiooniõpe õpetajatele

Kiusamise vältimine, sh ennetavad 

tegevused, parem info teemaga tegelemisel

Ly Kubenko, Elina Knäzeva, 

Maili Pilt, Liina Tilk või 

Petersell?, Maivi Vassila

ly@eleren.ee, 

elina.knazeva@gmail.com, 

maili.pilt@ut.ee, 

liinapetersell@gmail.com, 

liina.tilk.001@mail.ee, 

maivivas@hot.ee

elina.knazeva@gmail.com, 

liinapetersell@gmail.com, 

liina.tilk.001@mail.ee

Kooli algusaeg kell 9.00

Külli Jaako, Annika 

Vaarmann

jaako@ut.ee, 

annika.vaarmann@ut.ee

Toitlustuse korraldus paremaks

Aavo Hussar, Külli Jaako, 

Annika Vask või 

Vaarmann?, Liina Tilk või 

Petersell?, Irja Suvisild, 

Vanda Rand, Age Poom

aavo_hussar@hotmail.com, 

jaako@ut.ee, 

annikavask@hotmail.com, 

annika.vaarmann@ut.ee, 

liinapetersell@gmail.com, 

liina.tilk.001@mail.ee, 

irja.suvisild@gmail.com, 

Vanda.Rand@kliinikum.ee, 

agepoom@gmail.com



Lapsevanemaini viia mõte, et turvalisuse 

kaalutlustel ja ummikuid vältides lase laps 

autost välja koolist 200 m kaugusel

Täiendavate võimaluste otsimine füüsilise 

keskkonna parendamiseks

Liina Tilk või Petersell?, 

Aavo Hussar

liinapetersell@gmail.com, 

liina.tilk.001@mail.ee, 

aavo_hussar@hotmail.com

Puhkenurkade tekitamine vanemate ja kooli 

koostöös

Siret Saar, Liina Tilk või 

Petersell?, Aune Valk

siretjasaar@gmail.com, 

liina.tilk.001@mail.ee, 

liinapetersell@gmail.com, 

aune.valk@gmail.com

Kooli ootuste uuring/täpsustamine

Ly Kubenko, Aavo Hussar, 

Age Poom

ly@eleren.ee, 

aavo_hussar@hotmail.com

Klassi arvamuste kogumine Helen Kask helen.tartu@gmail.com

Toetada süsteemselt toimiva 

klassikogukonna teket, klassi ühisürituste 

vedamine, kommunikatsioonikoolitus 

algklassiõpetajatele (kuidas pidada 

klassikoosolekut)

Andres Siiman, Aire Rillo, 

Aivar Roosalu, Maili Pilt, 

Indrek Ots

andres.siiman@gmail.com, 

airerillo@gmail.com, 

aivar.roosalu@gmail.com, 

kuutar9@gmail.com, 

indrek.ots@ut.ee

Kommunikatsioonikoolitus lapsevanematele

Lapsevanemate ombudsman kooliga 

suheldes

Lapsevanemate koosolekud ka ilma 

klassijuhatajata

Elina Knäzeva, Liina Tilk või 

Petersell?, Maivi Vassila

elina.knazeva@gmail.com, 

liinapetersell@gmail.com, 

liina.tilk.001@mail.ee, 

maivivas@hot.ee

Lapsevanemate seminaride vedamine

Parem info kodulehel vanematele – 

infovoldik Maili Pilt, Maivi Vassila

maili.pilt@ut.ee, 

maivivas@hot.ee

Vahendada Karlova Seltsi ja kooli vahel infot Lii Laanoja, Aivar Roosalu

liilaanoja@gmail.com, 

aivar.roosalu@gmail.com

Mitteformaalsed vanematekogu kohtumised




