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Jos kokoonnutte Jututtamoon tietyn koulun 
(tulevien) oppilaiden vanhempien kanssa, 
ota etukäteen selvää, mitä käytäntöjä 
kyseisssä koulussa on tai pyydä koulun 
edustaja kertomaan niistä. Mitä käytäntöjä 
koululla on
• vanhempien väliseen yhteydenpitoon ja 

tutustumiseen?

• vanhempien ja opettajien väliseen 
yhteydenpitoon?

• vanhempien mahdollisuuksiin osallistua 
opetussuunnitelmatyöhön tai tehdä 
vapaaehtoistyötä koulussa?

• kannustavan oppimisilmapiirin 
luomiseen?

Kodin ja koulun 
yhteistyö

Keskustelun avaus
Koulunalku on lapselle iloinen ja jännittävä 
uusi tapahtuma, johon liittyy paljon uuden 
opettelua. Pieni koululainen tarvitsee vielä 
paljon vanhemman tukea. Myös opettajasta 
tulee usein lapselle tärkeä ihminen. 
Vanhemman kannattaa olla yhteydessä 
opettajaan, jos jokin asia mietityttää. 
Opettajan kanssa sovitaan lukuvuoden 
alkaessa yhteydenpidon tavat koulun ja 
kodin välillä.
 Koulussa vanhemmilta odotetaan 
yhteistyötä omaan lapseen liittyvissä 
asioissa. Tämä voi tarkoittaa osallistumista 
vanhempainvarttiin 1–2 kertaa vuodessa 
ja vanhempainiltaan 1–2 kertaa vuodessa, 
tiedottamista opettajalle lapsen 
sairastumisesta tai muista poissaoloista 
sekä muita yhteydenottoja tarvittaessa.

Tutustuminen
• Kerro nimesi ja keitä perheeseesi kuuluu.

• Kerro kolme asiaa lapsestasi/lapsistasi 
(esimerkiksi ikä, mistä lapsi pitää, jokin 
luonteenpiirre).



Keskustelukysymyksiä
Lapsen näkökulma. Mitä arvelet:
• Mitkä oppiaineet ovat lapsellesi 

mieluisia? 

• Millaiset asiat saattavat koulussa 
jännittää lastasi?

• Miltä ryhmätöihin osallistuminen voisi 
tuntua lapsestasi?

• Millaista ohjausotetta oma lapsesi 
saattaa kaivata opettajaltaan?

• Mitä hyötyä lapsellesi on siitä, että pidät 
yhteyttä koululle?

• Jos lapsesi osallistuu vanhempainvarttiin, 
miltä hänestä mahtaa tuntua, kun 
vanhemmat ja opettaja juttelevat hänen 
asioistaan? Miten voisit vanhempana 
huolehtia siitä, että vanhempainvartti on 
lapselle kannustava kokemus?

Vanhemman näkökulma
• Miten voisit tukea lastasi 

oppimisessa (esim. kotitehtävistä 
huolehtiminen, keskittyminen 
tehtäviin, ryhmätyövalmiudet)?  Oletko 
huomannut, miten lapsesi parhaiten 
oppii uusia asioita?

• Miten osoitat, että olet kiinnostunut 
lapsen oppimisesta?

• Millaista yhteistyötä koulun ja kodin 
välillä odotat? Miltä sinusta tuntuu, 
miten yhteydenpito koulun kanssa on 
tähän mennessä sujunut? Mitä odotat 
jatkossa yhteistyöltä?

• Miltä tuntuu saada lapsen 
koulunkäynnistä positiivista palautetta?

• Entä jos palaute on korjaavaa tai 
negatiivista?

• Miten puhut asiasta lapsen kuullen, 
jos itse suhtaudut kriittisesti johonkin 
koulussa tehtävään asiaan?

Keskustelun päätös
• Mitä ajattelet, millainen olisi lapsestasi 

mukava koulupäivä?




