Leppävaaran koulun johtokunnan lausunto Kilon koulun opetuksen järjestämisestä
1.8.2021 lukien Monikon koulukeskuksessa

Leppävaaran koulun johtokunta on erittäin huolissaan suunnitteilla olevasta Kilon koulun
tulevasta väistöstä Leppävaaran yhtenäiskoulun tiloihin Monikon
koulukeskuksessa. Monikon tilat eivät riitä suunnitteilla olevalle oppilasmäärälle.
Johtokunta korostaa, että Leppävaaran koululla ja Veräjäpellon koululla on käynnissä oma
uuden yhtenäiskoulun yhdistymisprosessi. Ensi syksynä aloittavan yhtenäiskoulun
toimintakulttuurin luominen vaatii aikaa ja rauhaa. Leppävaaran koulun johtokunnan mielestä
uuden koulun käytänteiden ja toimintakulttuurin luomiselle on syytä antaa tilaa. Kolmannen
koulun integroiminen Monikon tiloihin, Veräjäpellon ja Leppävaaran koulujen
yhdistymisprosessin tässä vaiheessa, ei tunnu mahdolliselta tai millään tavalla järkevältä.
Monikon suomenkielisen opetuksen puolella luokkatilat riittävät juuri nykyiselle
oppilasmäärälle. Vapaita ylimääräisiä luokkatiloja ei ole. Leppävaaran koulun laskelmien
mukaan yläkoulu tarvitsee ehdottomasti 12 luokkatilaa jatkuvaan käyttöön (7 OT3 luokkaa, 2
biologia-maantieto luokkaa, 3 fysiikka-kemia luokkaa) erikoisluokkien lisäksi. Tällöin näiden
12 luokkatilan käyttöaste olisi 24.33 tuntia viikossa.
Kilon koulun väistö Monikon koulukeskukseen tarkoittaisi opetusta käytävillä sekä
opetusteknologian ja irtokalusteiden siirtelyä edestakaisin koulupäivien aikana. Monikon
käytävätilat on suunniteltu sisustettavaksi kalustein, jotka mahdollistavat opetuksen
eriyttämisen ja vapaamuotoisemman opiskelun pienryhmissä. Käytävillä kuljetaan
oppituntienkin aikana, joten oppimisrauhaa ne eivät tarjoa.
Leppävaaran koulun opettajakunta ja oppilaat ovat joutuneet venymään neljä vuotta
tilapäisiin opetusjärjestelyihin (opetusta viidessä opetuspisteessä, lukujärjestyksiä tehdessä
on jouduttu ottamaan niitä tunteja ja tiloja, joita muilta kouluilta on jäänyt, ym.). Tieto
valmistumassa olevasta uudesta koulusta asianmukaisine opetustiloineen on auttanut
henkilökuntaa jaksamaan rikkonaista ja uuvuttavaa väistöarkea. Johtokunnan mielestä on
kohtuutonta, että henkilökunnan pitäisi huomioida toisen koulun aikatauluja ja tarpeita
tilanteessa, jossa omankin koulun käytänteitä ollaan vasta luomassa.
Monikon koulukeskusta suunniteltaessa ideana on ollut aidosti kaksikielinen koulu, jossa
yhteistyö on avointa ja ennakkoluulotonta. Espoon kaupungin internetsivuilla kerrotaan, että
käynnistymässä on peräti Espoon ensimmäinen kaksikielinen koulu. Nyt olisikin erityisen
tärkeää, että Kilon koulun väistötilat tulisivat olemaa Boställsskolanin vapaissa opetustiloissa
Leppävaaran koulun käytävien sijaan.
Toiseksi ratkaisuksi johtokunta ehdottaa, että Veräjäpellon koulun siirtorakennus jää
paikoilleen ja toimii Kilon koulun väistötilana.
Leppävaaran koulun johtokunnan sympatiat ovat Kilon koulun oppilaiden ja opettajien
puolella ja johtokunta toivoo kaikkea hyvää ja ennen kaikkea sujuvuutta heidän
väistöajalleen.
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