
Ylöjärven
Yhtenäiskoulu
TERVETULOA
YLÄLUOKILLE!



6. luokalta 7.
luokalle

Ensi syksynä kuudesluokkalaiset siirtyvät
seitsemännelle luokalle. Ylöjärven
Yhtenäiskouluissa koulu pysyy samana ja oppilaat
jatkavat samassa koulussa myös yläluokat. Vaikka
koulu on tuttu, joitakin muutoksia oppilailla on
edessään.

• Luokanopettajajärjestelmästä
aineenopettajajärjestelmään siirtyminen

• Oppilaalla on lähes joka tunti eri opettaja sekä
eri opetustila. Tämä vaatii alkuunsa hieman
totuttelua, mutta tuo myös monipuolisuutta,
vaihtelua ja
erilaisia oppimisympäristöjä koulupäivään.



6. luokalta 7.
luokalle

• Omat luokat (7a, 7b, 7c, 7d), mutta joitakin
oppiaineita myös ryhmissä, joissa oppilaat on
jaettu eri ryhmiin.

• Lukujärjestys muuttuu kaksi kertaa kouluvuoden
aikana.

• Muutamia uusia oppiaineita.
• Jokaisella oppiaineella on oma aineluokka ja

aineenopettaja.
• Koulutarvikkeet kulkevat joko repussa tai sitten

on mahdollista saada koulusta lokero käyttöön
tavaroiden säilyttämiseen.

• Valinnaisaineryhmissä oppilaat saavat usein
myös uusia kavereita.



Mikä
muuttuu?

• Luokanvalvojat
7A Tuula Havonen
7B Riikka Palomäki
7C Sara Viertola
7D Marja Hiltunen
7 e, f, g avoluokan erityisluokanopettajat Ville Koskela,
Sohvi Kyösti, Alli Pikkuvirta

• Aineenopettajat
• Uusia oppiaineita (OPO, TT, KO, TVV)
• Aineluokat
• Opiskeluvälineet aina mukana!
• Chromebookista huolehtiminen!

• Oma vastuu opiskelusta kasvaa!



Tulevien 7.
luokkien
kokoonpano

• Tulevia 7. luokkalaisia on tällä hetkellä 88 oppilasta

• Luokkien muodostamiseen ovat osallistuneet 6. luokkien
luokanopettajat ja erityisopettaja, 7. luokkien erityisopettajat, 6.
luokkien ohjaajat sekä kouluyhteisöohjaaja ja koulukuraattori

• Luokille tehtiin sosiogrammi mittaamaan luokan sosiaalisia
suhteita

• Ensisijaisesti pyrkimyksenä oli saada hyvin toimivat pedagogiset
ryhmät

• Luokanopettajien oppilaan tuntemusta ja sosiogrammeja
hyödynnettiin kaveriasioiden osalta

• Parhaan kaverin kanssa ei välttämättä ole päässyt samalle luokalle
– (kavereiden vaihtuminen yläkoulun aikana)

• Luokat lähtevät käyntiin tällaisessa muodossa syksyllä



TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA



Tuen
järjestelyt 7.
luokalla

• Kolme erityisluokanopettajaa
• Ylöjärvellä käynnissä oppilaan tukeen liittyvät

muutokset mm alueelliset luokkien oppilaat
opiskelevat jatkossa omassa lähikoulussa

• Yhtenäiskoulussa ensi vuonna ns.
avoluokkamalli, jossa luokkamuotoista tukea
tarvitsevat oppilaat ovat
erityisluokanopettajan luokalla, mutta
integroituvat vahvasti oman ryhmän kanssa

• Tuen järjestelyissä osa-aikaisessa
erityisopetuksessa pyritään joustavuuteen







Yläluokilla
tarvitaan

• Itsenäisyyttä
• oppilas hoitaa omat asiat, tehtävät ja työt

• Vastuuntuntoa
• ilman vaivannäköä tulokset jäävät laihoiksi

• Asennetta
• halua yrittää sekä kiinnostusta itsestä ja

tulevaisuudesta
• Yhteistyöhalua ja –taitoja

• erilaisissa ryhmissä työskentely
• erilaisten opettajien kanssa työskentely
• erilaisten kavereiden kanssa toimeen tuleminen
• koulun yhteisten sääntöjen noudattaminen



WILMA –
viestintä
kotien ja
koulun välillä

• Matala kynnys
• Säännöllinen seuranta

• Poissaolot
• Käytös
• Opiskelun tukeminen

• Tiedottaminen
• Ilot & huolet



Oppilaanohjauksen
painopisteet

• 7. lk.
• opiskelu yläasteella
• valinnaisainevalinnat
• opiskelutekniikka ja oppimistyylit

• 8. lk.
• itsetuntemus
• TET = työelämään tutustuminen
• alat ja ammatit

• 9. lk.
• opiskelu toisella asteella (lukio/ammatillinen)
• TET
• oppilaitokset
• yhteishaku ( hakeutumisvelvoite )


