LASTEAED SASS HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 19.02.2018

Osalejad: Lea Laumäe, Kati Putk, Margit Aun, Kristiina Espenberg, Evelyn Evert, Johann Langemets,
Sigrid Saal, Mart Kals, Janika Bachman, Alvar Tipp, Karin Sarv, Mariliis Hänilane, Ly Tannis-Vinni.
Puudujad: Karin Pihl
Koosolekut juhatas: Kristiina Espenberg

Hoolekogu koosolek
19.02.2018
Kell 17.00-18.00

1. I poolaasta õppekasvatustegevuse
kokkuvõte
2. Koolis I poolaasta tagasiside –
edasijõudmine koolis.
3. Uue eelarveaasta 2018 ülevaade
4. Jooksvad küsimused

1. Direktor Lea Laumäe andis ülevaate rühmade õppe- ja kasvatustöö tegevustest I poolaastal.
Lapsevanematel on võimalik küsida kokkuvõtet oma rühmaõpetajatelt.
2. Tagasiside koolidelt laste edasijõudmise kohta on hea. Kahjuks mõned koolid tagasisidet ei
anna.
3. Direktor tutvustas 2018 aasta eelarvet ning tunnustas lapsevanemaid, sest lasteaiatasud on
valdavalt õigeaegselt makstud. Küsimusi ei tekkinud.
4. 15.02.2018 toimus hoolekogude koostööseminar, millest võtsid osa direktor Lea Laumäe ja
hoolekogu esindajana Kristiina Espenberg. K. Espenbrgi sõnul jäid seminaril kõlama järgmised
mõtted:
Hoolekogude esindajad leidsid, et ühist inforuumi on kindlasti vaja.
Osalejad tõid välja, et ühine inforuum on eriliselt oluline tulevaste
hoolekogu liikmete töö jaoks. Igal protsessil peab olema vastutaja. Kõige
paremaks peeti omavastutust ja rotatsiooni. Kaspar võib vahepeal
meeldetuletada ja julgustada kirjutama!
Listi kaudu võiks liikuda:
1. Info üritustest, mida võiksid külastada ka teiste lasteaedade
inimesed (saatjaks lasteaiad);
2. Info koolitustest, mida võiks külastada ka teiste lasteaedade
lapsevanemad (saatjaks lasteaiad või lasteaiapidaja);
3. Probleemipüstitused: Kui on probleem, siis saaks seda listis
tõstatada, sest paljudel on sarnaseid kogemusi (nt kuidas toimetatakse
erivajadustega lastega, kas on häid kontakte spetsialistidest jne) – siin
on oluline teha listi kokkulepped – konfidentsiaalsus jne. Kui tegemist on
delikaatse juhtumiga, võiks kõigepealt edastada selle Karparile, kes saaks
küsimuse, mis vajab lahendamist, tõstatada umbisikuliselt;
4. Ühised küsimused/järelpärimised lasteaiapidajale: Kui mingid

teemad on üleval mitmes lasteaias, saaks seljad kokku panna ja edastada
koos seda teavet kas linnavalitsusse või vastavasse asutusse;
5. Head kogemused: Head mõtted ja praktikad, mida lasteaiad ise või
lapsevanemad märkavad ning millest võiks saada innustust ka teised
lasteaiad.





hoolekogude esindajate listi võiks aktiivsemalt kasutada, hetkel saadetakse seal edasi
ainult koolituste kutseid;
ühe võimalusena nähti hoolekogu esindajate kaasamist võimalike probleemide
lahendamisse (teistel mõni hea praktika või lahendus?);
kuna hoolekogu liikmed ja nende esindajad vahetuvad, siis võiks olla üks koht
põhidokumentide jaoks, millega üks hoolekogu liige peab kursis olema;
kokkuvõtteks tõdeti, et mõtteid koostöö arendamiseks on mitmeid, kuid paljude
puhul takerdutakse ka andmekaitse taha.

Jooksev info:







Meeldetuletuseks lapsevanematele, kelkude kasutamine õuealal on keelatud hoolekogu
otsusega ning selle põhjuseks oli laste turvalisus.
19-23.veebruar on sini-must-valge riietuse nädal.
Reedel 23.02 on lühendatud tööpäev.
Ideena pakuti välja, et lasteaia ukse peale võiks panna sildi mis juhiks lapsevanema
tähelepanu sellele, et ta lülitaks oma mobiiltelefoni välja ning pühendaks tähelepanu lapsele.
Lasteaia personal on märganud, et see on mõnikord probleemiks.
Mõmmikute rühmas jätkub „Kiusamisest vaba lasteaed“ projekt pärast asendusõpetajate
koolituse läbimist.

Koosoleku juhtaja Kristiina Espenberg

Protokollis Evelyn Evert

