Opettajille ja vanhemmille pelisäännöt
OAJ ja Vanhempainliitto kannustavat aikuisia avoimeen, aktiiviseen ja rakentavaan vuoropuheluun lasten ja nuorten kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Elokuussa 2010 yhteisesti julkaisemassaan kannanotossa Koti ja koulu yhdessä – koko kylä kasvattaa järjestöt tarjoavat opettajille, vanhemmille ja kaikille lasten arjessa toimiville tahoille tukea yhteistyötä ohjaavien pelisääntöjen laatimiseen. Tavoitteena on nostaa lapsen oikeudet terveelliseen ja turvalliseen arkeen etusijalle.

Koti ja koulu yhdessä
– koko kylä kasvattaa
Kodeille
1. Kuunnelkaa lasta ja olkaa kiinnostuneita hänen koulupäivästään. Kysykää, miten koulussa on mennyt.
Muistakaa silti, että lapsi kertoo tapahtumista omasta näkökulmastaan.
2. Opettakaa lasta ymmärtämään kouluun liittyvät vastuut.
3. Olkaa lähettämässä ekaluokkalaista kouluun ja vastaanottamassa kotiin. Jos töistä on 				
mahdollista pitää taukoa tai tehdä lyhyempää päivää, sen aika on nyt.
4. Osallistukaa vanhempainiltoihin ja varatkaa aikaa vanhempainvartteihin.
5. Tutustukaa lapsen koulukavereiden vanhempiin ja osallistukaa vanhempaintoimintaan. 		
Vanhempainyhdistyksessä oppii tuntemaan laajemmin koulun vanhempia ja koulun asioita.
6. Rauhoittakaa iltoja kiireettömään yhdessä oloon. Perheen yhteisistä ruoka-ajoista ei pitäisi tinkiä.
7. Olkaa yhteydessä kouluun, myös hyvissä asioissa. Muistetaan, että opettajalla on luokassa monta lasta.
Kouluille
8. Olkaa valmiita yhteistyöhön vanhempien, muiden ammattiryhmien ja järjestöjen kanssa. 				
Tällä tuetaan opettajien ja oppilaiden työrauhaa. Nähkää vanhempainyhdistykset
voimavarana myös ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.
9. Päivittäkää lukuvuoden alkaessa koulun järjestyssäännöt yhteistyössä opettajien,
vanhempien ja lasten kesken. Näihin voidaan kirjata kodin ja koulun välisen yhteistyön lähtökohdat.
10. Kehittäkää yhteistyössä vanhempien kanssa selkeät toimintatavat kodin ja koulun
väliseen yhteydenpitoon. Vanhemmat tarvitsevat riittävää, asiallista, ymmärrettävää ja 				
säännönmukaista tietoa koulun arjesta ja lapsen edistymisestä.
11. Tukekaa vanhempaintoimintaa. Mikäli koulussa ei toimi vanhempainyhdistystä tai ei ole muutoin
organisoitua vanhempaintoimintaa, on sellainen tarpeen saada syntymään vanhempien aktiivisuudella.
Koko kylälle
Puututaan lasten ongelmakäytökseen.
Tuetaan lasten virikkeellistä vapaa-aikaa ja harrastusmahdollisuuksia.
Keskustellaan lasten yhteisistä kotiintuloajoista ja pyritään löytämään sellaiset.
Tuetaan heikoimmassa asemassa olevia lapsia.
Annetaan työnantajina vanhemmille aikaa käydä vanhempainvarteissa ja
vanhempainilloissa, mikäli ne osuvat työaikaan.
17. Kuullaan lapsia heitä koskettavissa asioissa.
18. Kannetaan vastuumme aikuisina
– lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.
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