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Ohje vanhemmille
(30.8.2014)

Tervetuloa Berliinin suomalaiseen kielikouluun !
Hienoa että lapsenne on/ovat aloittaneet Suomi-koulussa. Suomalaisten
ystävyyssuhteiden lisäksi lapsenne saa varmasti monta antoisaa hetkeä suomen kielen
ja Suomen kulttuurin opetuksen parissa.

Muutama sana Suomi-koulun käytännön toiminnasta:
•

Berliiniin suomalainen kielikoulu ry (Finnische Sprachschule in Berlin e.V.)
on toiminut jo yli 35 vuotta ja rekisteröitynä yhdistyksenä vuodesta 2013.
Yhdistyksen viralliset säännöt löytyvät koulun nettisivuilta: www.suomikoulu.de.

•

Liittymällä jäseneksi ja maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun perhe saa
lapsilleen opiskeluoikeuden Suomi-koulussa sekä äänioikeuden
jäsenkokouksissa. Jäsenmaksu on perhekohtainen. Tämän lisäksi koulu kerää
lukukausimaksua jokaisesta lapsesta.

•

Tuloja käytetään opettajien palkkoihin, opiskelukirjoihin ja -tarvikkeisiin sekä
jäsenperheille järjestettäviin kursseihin ja tapahtumiin. Suomi-koulu maksaa
vuosittain korvausta Suomi-Keskuksen tilojen käytöstä. Lisäksi vuoden 2014
alusta Suomi-koulu on vuokrannut lisätilaa Nostitzstrasselta. Suomi-koulu saa
valtiontukea Opetusministeriöltä Suomi-Seuran kautta.

•

Suomi-koulun toiminta perustuu täysin vanhempien vapaaehtoistyöhön ja on
palkatonta työtä. Työn ilo ja iloiset ilmeet lapsilla ovat palkkamme. Suomikoulun opettajat ovat alansa ammattilaisia ja heille maksetaan kohtuullinen
korvaus tekemistään työtunneista.

•

Ilman vanhempien osallistumista, työpanosta ja oman vapaa-ajan uhrausta
yhteiseksi hyväksi Suomi-koulun toiminta ei olisi mahdollista.

•

Suomi-koulun johtokuntaan valitaan vanhempien keskuudesta kahdeksi
toimikaudeksi kerrallaan seuraavat jäsenet:
o Puheenjohtaja
o Varapuheenjohtaja
o Rahastonhoitaja
o Sihteeri
o Web-master
o Neljä rivijäsentä
o Kaksi varajäsentä
Johtokunnan jäsenistä yksi nimetään edustamaan yhdistystä Berliinin
suomalaisen seurakunnan kokouksissa sekä toinen edustamaan yhdistystä
Berliinin Suomi-Keskuksen kokouksissa. Yhteensä johtokuntaan kuuluu 11
henkilöä.
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Koulusta:
Koulupäivät sovitaan vuosittain syksyn ensimmäisessä jäsenkokouksessa.
Ajantasaiset tiedot koulupäivistä löydät nettisivuilta www.suomi-koulu.de.
Pienten ryhmät kokoontuvat Suomi-Keskuksen (Schleiermacherstrasse 24a)
1. kerroksen salissa. Eskari- ja koululaisryhmät kokoontuvat 2. ja 3. kerroksen
huoneissa sekä lisätiloissa Nostitzstrassella (Nostitzstraße 6-7) noin 1 km päästä
Suomi-Keskuksesta. Suomi-Keskuksen toisen ja kolmannen kerroksen huoneet ovat
myös majoituskäytössä, joten joustoa puolin ja toisin tarvitaan.
Kaikki keskiviikkoryhmät kokoontuvat joka keskiviikko 16.30-18.00. Lauantain
ryhmät kokoontuvat noin kaksi kertaa kuussa: pienten ryhmiä on kaksi ja ne
kokoontuvat 10.00-11.30 tai 11.45-13.15. ja eskari- ja kouluikäiset kokoontuvat
11.00-13.30 välisenä aikana.
Mukaan pienet koululaiset tarvitsevat sisätossut, eväät ja juoman. Kaikilla
koululaisilla tulee olla mukanaan kirjoitusvälineet, lyijykynä ja pyyhekumi.
Vanhempien on huolehdittava siitä, että koululle on toimitettu puhelinnumero, josta
koululaisen vanhemmat voidaan hätätapauksessa tavoittaa koulutuntien aikana.
Suomi-koulun sihteeri ylläpitää oppilaslistoja.
Oppitunneilla
noudatetaan
Berliinin
Suomi-koulun
järjestyssääntöjä
(http://www.suomi-koulu.de/jarjestyssaannot/) ja siten pyritään toteuttamaan
opiskelu- ja työrauha tasapuolisesti kaikille lapsille ja opettajille.
Berliinin suomalaisella kielikoululla ei ole vakuutuksia. Lapsia ei ole vakuutettu
heidän itselleen tai toisille aiheuttamasta tapaturmasta johtuvan invaliditeetti- tai
kuolemantapauksen varalta. Koulun johtokunta suosittelee tapaturma- ja
vastuuvakuutuksen ottamista.

Suomi-koulun tavoitteet:
Suomi-koulu tarjoaa lapsille ja nuorille suomen kielen ja kulttuurin opetusta sekä
mahdollisuuden tutustua muihin suomalaisiin. Suomi-koulu vahvistaa lapsen
olemassa olevia taitoja, tukee häntä suomen kielen käytössä ja kehittämisessä sekä
mahdollistaa yhteyden suomalaiseen yhteisöön Suomen ulkopuolella. Näin Suomikoulu tukee lapsen kulttuuri-identiteettiä.
Suomen kielen opetuksessa huomioidaan kielen neljä osa-aluetta: puhuminen,
lukeminen, kirjoittaminen ja kuunteleminen. Opetukseen voi sisältyä perinteisen
kielenopetuksen lisäksi esim. suomenkielistä musiikkia, leikkejä ja askartelua,
suomalaisten juhlien huomiointia, historian, maantiedon ja biologian opetusta.
Oppilasryhmät ovat osittain hyvinkin heterogeenisiä lasten kielitaidon osalta, joten eri
tarpeiden huomioonottaminen on jatkuva haaste, johon Suomi-koulun opettajat
pyrkivät vastaamaan mahdollisimman hyvin. Vanhempien tuki on tärkeää.
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Koululaisten todistus
Suomi-koulussa oletetaan säännöllistä osallistumista opetukseen. Mikäli lapsi on
poissa yli puolelta oppitunneista, hänelle ei voida antaa lukukausisuorituksesta
todistusta. Muistathan myös ilmoittaa sähköpostilla ryhmän opettajalle lapsen
poissaolosta etukäteen! Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@suomi-koulu.de.
Huomioi myös se, että lapsen saamaa todistusta voidaan näyttää saksalaisessa
koulussa ja näin saadaan ”viralliseen” todistukseen merkintä myös suomen kielestä!
Todistuksen mukana saksalaisen koulun opettajalle annetaan Berliinin koulusenaatin
(Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport) kirje, jossa vahvistetaan, että
Suomi-koulun opetuksesta on oikeus saada merkintä koulun todistukseen. Kirjeen saa
Suomi-koulun opettajalta samalla kuin todistuksenkin.

Suomi-koulun tapahtumat:
Suomi-koulun johtokunta järjestää mm. seuraavia tapahtumia lukukauden aikana,
joihin on jokaisen vanhemman kannettava kortensa kekoon eli osallistuttava jollain
tavoin järjestelyihin.
-

Joulumyyjäiset Suomi-Keskuksella
Omasta myyntipöydästä saatavat tuotot ovat suuri ja tärkeä osa koulun
varainhankintaa. Näin ollen jokaisella perheellä on velvollisuus
osallistua jollain tavoin askarteluihin myyntipöytää varten tai
vaihtoehtoisesti lahjoittaa koululle työpanostaan vastaava summa,
jonka johtokunta määrittelee. Osallistumista tarvitaan myös koulun
myyntipöydän valmisteluun, myyjänä toimimiseen, vohvelin paistoon
ja -myyntivuoroihin sekä tuomaan joulukahvilaan myytäväksi
leivonnaisia. Koulu hoitaa osaltaan loimulohipistettä. Jokaisen perheen
tulisi tehdä joulumyyjäisissä yksi työvuoro.

-

Joulujuhla
Opettajat ja lapset suunnittelevat yhdessä ohjelman. Tilojen
järjestelyihin, siivoukseen sekä kahvipöydän leivonnaisten tekemiseen
tarvitaan vanhempien osallistumista.

-

Kevätjuhla
Samalla periaatteella kuin joulujuhla.

-

Kevät- ja syyskirpparit
Kirpputoritapahtumassa vanhemmat voivat varata myyntipöydän
omille myytäville tavaroilleen. Lisäksi loimutetaan lohta ja pidetään
kirppiskahvilaa.

-

Muut tapahtumat
Johtokunta järjestää lisäksi leirejä, elokuvailtapäiviä, työpajoja jne.
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Lasten ollessa koulutunneilla.....
Lasten ollessa koulutunnilla, vanhemmat voivat kokoontua Suomi-Keskuksen
kahvioon (sisääntulokerros) vaihtamaan kuulumisia, tutustumaan toisiinsa, lukemaan
lehtiä, lainaamaan kirjoja ja tietenkin kahvittelemaan. Kahvilaan voi halutessaan
leipoa pullaa, kakkua tms. Tarjolla olevista tuotteista tulee maksaa esillä olevan
hinnaston mukaisesti. Kahvilan tuotto menee Suomi-Keskuksen hyväksi.
Muistathan, että kukaan ei siivoa Suomi-koululla perheiden jälkiä, joten roskat täytyy
laittaa roskiin ja tiskit tiskikoneeseen. Lauantaikoulupäivien jälkeen siivooja tulee
vasta tiistaina, joten vaippoja ei saisi mielellään jättää roskiksiin haisemaan, vaan ne
tulee viedä suoraan Suomi-keskuksen takapihalla sijaitseviin roskasäiliöihin.
Pidättehän myös huolta, että valot sammutetaan ja ulko-ovea ei jätetä auki, mikäli
aulaan ei jää ketään. Jokainen jäsenperhe on vastuussa tilojen kunnossapidosta ja
niiden asianmukaisesta valvonnasta koulupäivien aikana!
Syksyisin askarrellaan yhdessä joulumyyjäisiä varten. Joulumyyjäisten tuotto on
merkittävä osa koulun budjettia, joten otamme askartelun vakavasti. Myös uudet
askarteluideat ovat tervetulleita.

Näin autat Suomi-koulua pysymään toiminnassa:
1. Osallistut ja autat em. yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien
järjestelyissä parhaasi mukaan
2. Osallistut askartelutalkoisiin joulumyyjäisiä varten
3. Johtokuntaan kaivataan vuosittain uusia jäseniä ja uudet mielipiteet
ovat tervetulleita.
Ja......
- aina voi tuoda uusia lehtiä muiden luettavaksi kahvioon
- varsinkin pienten ryhmät kaipaavat askartelutarvikkeita
- Suomi-aiheiset pelit, kirjat jne. joita et enää tarvitse voivat myös
ilahduttaa jotain opetusryhmää

Jäsenyys Suomi-Keskuksessa
Suomi-koulu on yksi Suomi-Keskuksen kolmesta jäsenestä DFG:n (DeutschFinnische Gesellschaft) ja seurakunnan ohella. Suomi-koulu maksaa vuosittain
sovitun summan jäsenmaksua/vuokraa Suomi-Keskukselle. Myös Suomi-Keskus
kaipaa vapaaehtoisia. Mikäli haluat auttaa, ota yhteyttä suoraan Suomi-Keskuksen
puheenjohtajaan.

Kiitos että olet mukana toiminnassamme !

