Oppivelvollisuus,
huoltajan infopaketti
Lumon lukio
Lumon lukio

Huoltajan valvontavastuu
• Huoltajan tulee seurata oppivelvollisuuden toteutumista myös perusopetuksen jälkeen siihen saakka, että
nuori täyttää 18 vuotta tai saa sitä ennen suoritettua toisen asteen koulutuksesta tutkinnon.
• Mikäli nuori jää peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa tai opinnot keskeytyvät toisella asteella huoltajan
velvollisuus on yhdessä nuoren ja asuinkunnan ohjaavan henkilön kanssa etsiä nuorelle opiskelupaikkaa.
Tällöin ohjaava henkilö ottaa yhteyttä nuoreen ja huoltajaan ja kertoo tarkemmin vaihtoehdoista.
• Aina nuori ei pääse siihen opiskelupaikkaan, mihin ensisijaisesti haluaa, mutta kaikille oppivelvollisille löytyy
sopiva opiskelupaikka perusopetuksen jälkeen
• Huoltajan tulee siis huolehtia siitä, että oppivelvollinen suorittaa opintoja tai hakee opiskelupaikkaa. Vasta
viimeisenä vaihtoehtona, mikäli huoltaja laiminlyö valvontavastuutaan voidaan määrätä sakkorangaistus.

Yhteydenpito kodin ja
oppilaitoksen välillä
• Oppilaitoksen tiedottavat opintojen alkaessa kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä ja yhteydenpitotavoista.
• Lukioissa yhteydenpito tapahtuu pääsääntöisesti Wilman avulla. Wilmasta huoltaja näkee nuoren
opiskelusuunnitelman ja opintojen edistymisen.
• Mikäli nuoren opinnot eivät edisty suunnitelman mukaisesti oppilaitoksesta on
ryhmänohjaaja/vastuuopettaja tai opinto-ohjaaja huoltajaan yhteydessä.
• Myös tulkin käyttö on mahdollista tarvittaessa.
○

→ LUMON LUKIOSSA yhteydenpito tapahtuu pääsääntöisesti Wilmassa. Huoltajien ilta
järjestetään mahdollisimman pian lukuvuoden alettua. Ryhmänohjaaja seuraa opintojen
etenemistä säännöllisesti. Huoltaja voi olla yhteydessä ryhmänohjaajaan tai aineenopettajiin
wilman kautta.

Opintojen tuki lukio-opinnoissa
• Opiskelija saa tukea opintoihin myös Lumon lukiossa.
• Perusopetuksen jälkeen opinnoissa annettava tuki on luonteeltaan erilaista kuin perusopetuksessa, eli
perusopetuksesta tuttua kolmiportaista tukea ei toisen asteen opinnoissa käytetä vaan tuki rakentuu
opetushenkilöstön yhteistyönä ja tukee sisältöopintoja.
• Jokaiselle opiskelijalle luodaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS, jossa kartoitetaan myös tarvittavia
tukitoimia
• Opiskelija saa ohjausta ja tukea
• Opintoihinsa oppilaitoksen henkilöstöltä (ryhmänohjaaja/vastuuopettaja, opettajat, opinto-ohjaaja ja
erityisopettaja)
• Hyvinvointiinsa opiskelijahuollosta terveydenhoitajalta, kuraattorilta ja psykologilta
LUMON Lukiossa on tarjolla eri oppiaineisiin tukikursseja ja tukipajoja, joiden ajankohdat selviävät lukuvuoden alussa.

Opintojen tuki lukio-opinnoissa
• Tukitoimet lukioissa:
• Tukitoimet toteutetaan henkilöstön yhteistyönä ja erityisopetus tukee aineenopetusta.
• Menetelmiä voi olla esimerkiksi:
• monipuoliset opetus- ja arviointimenetelmät ja opiskelustrategiat
• tukiopetus tai muu opiskelijan tarpeen mukainen tuki
• hyvinvointia ja oppimista edistäviä opintoja.

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisen-tuki-ja-erityisopetus-lukiossa
→ LUMON LUKIOSSA tukea voi saada tukipajoissa useissa oppiaineissa. Tukipajoissa on läsnä ko.
aineen opettaja. Tukipajojen toteutuksen aikataulut tiedotetaan lukuvuoden alussa.
→ LUMON LUKIOSSA järjestetään myös tukikursseja useissa oppiaineissa. Tukikursseille
ilmoittaudutaan aineenopettajan ja opinto-ohjaajan ohjeiden mukaisesti.
→ Eri oppiaineissa voi pyytää tukiopetusta, joka järjestetään vähintään kolmen hengen ryhmissä.

