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Kevät 2020

Esiopetuksen
järjestämistavat
• Joustava esi- ja alkuopetus
– Alkuluokat koulun 1.–2.-luokkien kanssa
– Viinijärven esiopetus, Jyrin esiopetus, Liperin
esiopetus

• Kaksivuotinen esiopetus
– 5- ja 6-vuotiaat samoissa ryhmissä
– Taikametsän päiväkoti, Puolivälin päiväkoti,
Liperin esiopetus

Esiopetuksen aikataulut 2020-2021
Syyslukukausi 2020
Elokuu
13.8. –14.8.2020 8 Esiopetus alkaa torstaina
13.8.2020
17.8. –21.8.2020 20
24.8. –28.8.2020 20
Syyskuu
31.8. –4.9.2020 20
7.9. –11.9.2020 20
14.9. –18.9.2020 20
21.9. –25.9.2020 20
28.9. –2.10.2020 20
Lokakuu
5.10. –9.10.2020 20
12.10. –16.10.2020 0 Syysloma (ei esiopetusta)
19.10. –23.10.2020 20
26.10. –30.10.2020 20

Marraskuu
2.11. –6.11.2020 20
9.11. –13.11.2020 20
16.11. –20.11.2020 20
23.11. –27.11.2020 20
Joulukuu
30.11. –4.12.2020 20 Itsenäisyyspäivä su 6.12.
7.12. –11.12.2020 20
14.12. –18.12.2020 20 Lukukausi päättyy 18.12.
21.12.2020–8.1.2021 0 JOULULOMA (ei
esiopetusta)
Syyslukukausi yhteensä 348 tuntia

Esiopetuksen aikataulut 2020-2021
Kevätlukukausi 2021
Tammikuu
11.1. –15.1.2021 20
18.1. –22.1.2021 20
25.1. –29.1.2021 20
Helmikuu
1.2. –5.2.2021 20
8.2. –12.2.2021 20
15.2. –18.2.2021 16
Esiopetuksen koulutuspäivä pe 19.2.2021 (ei
esiopetusta)
22.2. –26.2.2021 20
Maaliskuu
1.3. –5.3.2021 20
8.3. –12.3.2021 0 TALVILOMA 8.3.–12.3. (ei
esiopetusta)
15.3. –19.3.2021 20
22.3. –26.3.2021 20
29.3. –1.4.2021 16 Pitkäperjantai 2.4. (ei
esiopetusta)
PÄÄSIÄINEN 2.3. –5.4.2021

Huhtikuu
8.4. –9.4.2021 8 6.4. ja 7.4. Ei esiopetusta
12.4. –16.4.2021 20
19.4. –23.4.2021 20
26.4. –30.4.2021 20
Toukokuu
3.5. –7.5.2021 20
10.5. –14.5.2021 12 Helatorstai + perjantai 13.–
14.5.2021 (ei esiopetusta)
17.5.–21.5.2021 20
24.5. –28.5.2021 20 LUKUVUOSI PÄÄTTYY
28.5.2021
Kevätlukukausi yhteensä 352 tuntia
Syys- ja kevätlukukaudet tunnit yhteensä
348+352=700 tuntia

Esiopetuksen kuljetus
- Lapsesi saa maksuttoman kuljetuksen esiopetukseen, jos matka on kolme
kilometriä tai enemmän ja lapsi osallistuu vain esiopetukseen. Jos lapsesi
osallistuu varhaiskasvatukseen aamulla ja iltapäivällä, vastaat kuljetuksista
itse.
- Järjestämme esiopetuksen kuljetukset yhdessä perusopetuksen
koulukyytien kanssa. Kuljetusten aikataulut julkaistaan kunnan
verkkosivuilla.
- Huomaathan, että lapsesi luovutetaan aina aikuiselta aikuiselle!
- Sinun tulee olla saattamassa lapsesi auton kyytiin ja ottamassa vastaan,
kun paluukyyti saapuu esiopetuksesta. Haluamme taata jokaiselle lapselle
turvallisen esiopetusmatkan. Jos et ole lastasi vastassa, kuljettaja tuo lapsen
takaisin esiopetuspaikkaan.

Esiopetus- ja
varhaiskasvatusaikojen
ilmoittaminen sähköisen
asioinnin kautta
•

Täydentävä varhaiskasvatus- ja esiopetusaika ilmoitetaan yhtenäisenä aikana
esim. 08.00–16.00. Ohjelma poistaa automaattisesti laskutuksesta maksuttoman
esiopetusajan (9–13).

•

Jos lapsi on pelkässä esiopetuksessa, tulee esiopetusaika (9–13) ilmoittaa myös
sähköisen asioinnin kautta. Kirjaukset voi tehdä kerralla vaikka koko vuodelle.

•

Tuntivarauksien muutoksissa otetaan suoraan yhteys palvelusuunnittelija Aune
Räsäseen p. 0400 42 8397

Kasvunkansio / Tinyapp
yhteydenpito kotiin
• Viikko ja kuukausisuunnitelmat
• Pedagoginen dokumentointi
– Viikkotiedote, jossa kerrotaan mitä viikon aikana
on tehty.
– Kuvia ja videoita

• Tiedottamisen kanava
– Kaikki tiedotteet julkaistaan kasvun kansiossa
– Paperitiedotteita ei jaeta

Esiopetusta täydentävä
varhaiskasvatus
• Aamulla ennen esiopetusta ja iltapäivällä esiopetuksen
jälkeen tarvittava lapsi voi tarvita täydentävää
varhaiskasvatusta.
• Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus tapahtuu samoissa
tiloissa esiopetuksen kanssa
• Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus muodostavat
lapselle ehjän päivän.
• Tarvittava tuntivaraus ilmoitetaan palvelusuunnittelija Aune
Räsäselle p. 0400 428 397 tai sähköpostilla
aune.rasanen@liperi.fi

Esiopetusta täydentävä
varhaiskasvatus
• Ilmoita lapsesi esiopetus- ja varhaiskasvatusaika etukäteen
sähköisessä järjestelmässä, viimeistään edellisen viikon
tiistaihin mennessä.
• Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen aikaa ei tarvitse eritellä,
ilmoita päivän kokonaisaika ja ohjelma vähentää siitä
esiopetuksen ajan 4 tuntia päivässä.
• Voit käyttää varhaiskasvatukseen sen tuntimäärän, jonka
olet ennakkoon varannut ja jonka perusteella
varhaiskasvatuksen maksupäätös on tehty.

Esiopetukseen
osallistuminen /poissaolot
• Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna
osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (yht. 700
tuntia).
• Esiopetuksessa poissaolosta tulee ilmoittaa. Alle neljä
päivää kestävän poissaolon voi myöntää opettaja. Yli 3 pv
kirjallisesti (esim. sähköpostilla) esiopetuksen vastaava Mari
Naumasen luvalla.

Esiopetuksesta
– Tiivis yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa
– Lapsi saa rauhassa tutustua ikäryhmässä toimimiseen ja
ohjattuun toimintaan
– Omat tärkeät tavoitteet
• Oppimaan oppimisen taidot ja ryhmässä toimimisen taidot
keskiössä

Esiopetuksen aloitus
• Kiinnitä huomiota lapsen vireystilaan
– Alussa lapsi saattaa olla väsynyt iltaisin
• Varusteet
– Lapsi ei tarvitse omia kyniä, vihkoja tai muita kouluvälineitä
mukaansa. Kaikki tarvittava löytyy eskarista.
– Sään mukainen varustus. Ulkoilemme joka säällä. Kura- ja
vaihtovaatteet on hyvä olla mukana.
• Oma puhelin
– Perheen vastuulla, mutta ohjatun toiminnan aikana ei voi
käyttää
• Omat lelut
– Saa olla mukana ja vaikkapa pehmolelu tuo turvallisuuden
tunnetta lapselle varsinkin eskarin alussa.

Lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelma
• Jokaiselle lapselle kirjataan esiopetuksen
oppimissuunnitelma oppimiskeskustelun yhteydessä.
• Keskustelut pidetään syys-lokakuussa huoltajien ja opettajan
kanssa.

Lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelma
• Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman keskustelussa
perustana ovat lapsen omat ajatukset itsestään arjen
toimijana, ryhmän jäsenenä, ilmaisijana, oppijana,
ajattelijana, ja kielenkäyttäjänä.
• Keskustelussa laaditaan tavoitteet esiopetusvuodelle
kasvattajan ja huoltajien havaintojen sekä lapsen
itsearvioinnin pohjalta.
– Luonteen vahvuudet: reiluus, ystävällisyys, luovuus, oppimisen ilo,
sinnikkyys, myötätunto, itsesäätely, huumorintaju, innokkuus, kiitollisuus,
rakkaus, rohkeus, ryhmätyötaidot, sosiaalinen älykkyys, toiveikkuus,
uteliaisuus ym.

Esiopetuksen tavoitteet
•

Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Esiopetuksessa ei ole oppiaineita
vaan opetus toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, joiden suunnittelun tärkeänä
lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet. Esiopetuksessa edistetään lasten
laaja-alaista osaamista seuraavilla osa-alueilla:
– ajattelu ja oppiminen
– kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
– itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
– monilukutaito
– tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
– osallistuminen ja vaikuttaminen

•

Esiopetuksen opetuksen tavoitteet on määritelty viitenä kokonaisuutena
– ilmaisun monet muodot
– kielen rikas maailma
– minä ja meidän yhteisömme
– tutkin ja toimin ympäristössäni
– kasvan ja kehityn

Kasvun, kehityksen ja
oppimisen tuki
• Lasten tukena on moniammatillinen tiimi, joka yhteistyössä
perheiden ja muiden toimijoiden kanssa auttavat ja
järjestävät lapselle hyvän alun opinpolulle.
https://www.liperi.fi/erityisopettajat-ja-hyvinvointipedagogi
–
–
–
–

Hyvinvointipedagogit
Erityisopettajat
Taidekasvattaja
Perheohjaaja

Jos esiopetukseen liittyvistä asioista
herää kysyttävää, voit olla yhteydessä
meihin:
varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Helisten
(040 766 0940)
varhaiskasvatuksen vastaava Mari Naumanen
(040 015 2880)

