Tervehdys uuden lumolaisen huoltaja!

Vantaalla 16.6.2022

Onnittelut nuoresi opiskelupaikasta!
Nuorellasi alkaa ainutlaatuinen ajanjakso elämässään. Peruskoulu on takana ja lukiolaiseksi
kasvaminen voi alkaa. Lukion aikana nuoresi oppii ottamaan vastuuta omista opinnoistaan ja
oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Hän myös oppii
arvioimaan omia taitojaan ja tietojaan sekä tekemään valintoja, kun tulevaisuuden
suunnitelmat lukioaikana kirkastuvat.
Nuoresi tarvitsee kuitenkin vielä paljon kotiväen apua. Vaikka hän haluaakin jo olla
itsenäisempi, hän tarvitsee huoltajiensa viisautta vaikkapa aikataulujensa hallinnassa,
valinnaisten opintojen suunnittelussa, kenties opiskelutaitojensa hiomisessakin. Te kotona
tiedätte nuorenne parhaiten - olettehan jatkossakin hänen rinnallaan riittävän lähellä
tunnistaaksenne millaista tukea hän tarvitsee. Kannustamista ja kehumista hän tarvitsee
aina - onnistumisten ääneen sanomisesta tulee hyvä mieli.
Huoltajan wilmatunnuksen aktivoinnin ohje lähetetään huoltajille Opintopolusta saatuihin
huoltajien sähköpostiosoitteisiin tiistaina 2.8.2022 alkaen. Mikäli nuoresi ei ole kirjannut
huoltajan tai huoltajien sähköpostiosoitteita Opintopolkuun, lähetä oikeat osoitteet kansliaan
teija.bahlaouane@vantaa.fi.
Tietokoneen käyttäjäsitoumuslomake on tuotava allekirjoitettuna kouluun ensimmäisenä
koulupäivänä eli torstaina 11.8.2022 (klo 10.00). Nuoresi saa silloin oman läppärin.
Lumon lukion 1.vuoden huoltajien ilta pidetään torstaina 1.9.2022 klo 18.00 alkaen
Lumosalissa. Illan tarkoituksena on perehdyttää oppivelvollisuuslukion käytänteisiin,
huoltajan rooliin, wilman käyttöön lukiossa sekä tutustua toisiin huoltajiin ja oman nuoren
ryhmänohjaajaan. Oman läppärin voi ottaa mukaan!
Nuorellesi on lähetetty torstaina 16.6.2022 “Opiskelijan kirje” hänen antamaansa
sähköpostiin. Kirjeessä on päätös opiskelijaksi hyväksymisestä, linkki ennakkokyselyyn
opintoihin liittyvistä asioista sekä linkki tietokoneen käyttäjäsitoumuslomakkeeseen. Kirje on
nähtävillä myös kotisivuillamme.
Tervetuloa lumolaisten huoltajien joukkoon!
Alla vielä Vantaan kaupungin tiedote oppivelvollisuudesta.
Ystävällisin terveisin
Marianna Sydänmaanlakka, rehtori
m.sydanmaanlakka@vantaa.fi, puh: 050-312 4447
Marko Nevalainen, apulaisrehtori (1.8.2022 alkaen rehtori)
marko.nevalainen@vantaa.fi, puh: 040-619 0874

1.8.2021 voimaan tullut oppivelvollisuuslaki
Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021, jonka mukaisesti perusopetuksen
päättötodistuksen 1.1.2021 jälkeen saaneet alle 18-vuotiaat nuoret ovat oppivelvollisia.
Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen
suorittaa toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuuslaki tuo lukio-opiskelijalle mukanaan
oikeuksia ja velvollisuuksia.
Oppivelvollisille opiskelijoille opinnoissa tarvittavat materiaalit maksutta
Perusopetuksen jälkeiset opinnot ovat maksuttomia oppivelvollisille opiskelijoille. Oikeus
maksuttomaan koulutukseen jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija
täyttää 20 vuotta tai sitä ennen on suorittanut toisen asteen tutkinnon.
Oppivelvollinen opiskelija saa maksutta käyttöönsä opinnoissa tarvittavat (digitaaliset)
oppimateriaalit, ja maksulliset ohjelmat ja sovellukset. Vantaan kaupungin lukio-opiskelijoille
tarjotaan opintojen ajaksi tietokone, joka on Vantaan kaupungin laitehallinnassa.
Opiskelijan oman koneen käyttö lukio-opinnoissa
Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus käyttää henkilökohtaista, itse kustannettua
konetta opinnoissaan. Omaa konetta käyttävälle opiskelijalle tarjotaan maksutta opinnoissa
tarvittava materiaali (digikirjat, ohjelmat ja sovellukset) sekä koneeseen liittyvä tuki**. Omaa
konetta käyttävän opiskelijan tulee varmistaa, että kone on abitti-sopiva. Sopivat laitemallit:
https://www.abitti.fi/
Vaikka opiskelija käyttäisi omaa konetta, hänen täytyy hyväksyä käyttäjäsitoumuslomake
koskien tunnuksien ja sovellusten käyttöä.
Käyttäjäsitoumuslomake
Käyttäjätunnukset ja kaupungin laitehallinnassa oleva tietokone luovutetaan lainaksi
opiskelijalle opintojen ajaksi opiskelijan ja huoltajan hyväksyttyä käyttäjäsitoumuksen.
Tutustu huolella käyttöehtoihin, allekirjoita käyttäjäsitoumuslomake. Allekirjoitettu lomake
täytyy tuoda ensimmäisenä opiskelupäivänä kouluun, jotta saa tietokoneen.
Kelan koulumatkatuki
”Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos
koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.”
”Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä
yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse
osan koulumatkastaan.” Tarkempaa tietoa KELAn sivuilta:
https://www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee

**Lukioiden yhteydessä toimiva Varian helpdesk antaa tukea kaupungin koneisiin ja
opiskelijoiden omiin laitteisiin opiskelijoille seuraavissa tilanteissa:
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Kirjautuminen laitteelle.
Opastus ja neuvonta.
Ohjelmistojen asennus.
Vianetsintä ja korjaus.
Haittaohjelmien ja virusten poisto.
Tiedostojen kopiointi ja siirto. (puhelimet, tabletit ja tietokoneet)
Asiantuntijapalvelut (tietokoneen hankinta, osat ja muut oheislaitteet)
Salasanojen resetointi
Vuosihuollot.
Huoltopalvelu. (osien vaihto esim: muisti yms.)
Pikahuolto.
Tulostimien tuki.
Abitti boottauksen testaus ja tuki.
Tietoturva.
Nettiyhteyden tuki ja neuvonta.

