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Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 19.3. jakanut kouluille tuntikehyksen 6650,2, tuntia. Se on riittävä opetusryhmien muodostamiseen ja opetuksen järjestämiseksi. Henkilöstökyselyissä sekä henkilöstön (opettajien, ohjaajien
ja rehtoreiden) tekemissä läheltä piti -ilmoituksissa on kuitenkin tullut esille, että
pahoinvointi koulun arjessa on lisääntynyt. Kouluissa tarvitaan yhä enemmän niitä aikuisia, jotka voivat antaa lapsille ja nuorille aikaa ja tukea vaikeissa tilanteissa. Tämä on myös sitä varhaista ja ennaltaehkäisevää työtä, jolla pyritään välttämään ja jopa estämään kaikista raskaimmat lastensuojelulliset toimenpiteet.
Opettajan on mahdotonta irrottautua oppitunnilta tukemaan oppilasta, joka ei
pysty tulemaan tunnille tai keskittymään opiskeluun. Haastavat tilanteet vaativat
kouluun erilaista henkilöstöä ja resurssointia, jotta kaikkien hyvinvointia voidaan
edistää.
Perusopetukseen esitetään palkattavaksi lisämäärärahalla kaksi opettajaa, jolla
mahdollistettaisiin joustavat opetusjärjestelyt Kuoppanummen koulussa sekä 10
ohjaajaa, jolla vastattaisiin mm. läheltä piti -ilmoituksissa esille nousseisiin haastaviin tilanteisiin.
Vihdin kunnan Nuorisopalvelut on valmistellut kohdennetun moottorikerhon toteuttamista yhteistyössä Vihdin Urheiluautoilijat ry:n kanssa. Moottorikerhoa on
suunniteltu toteutettavaksi kunnan näkökulmasta palvelunostona. Lukuvuoden
2019 – 2020 ajan kestävästä kerhosta kohdistuu kunnalle 10.000€ kustannus.
Kerho kokoontuu 1 – 2 kertaa viikossa. Kerhon tavoitteena on tarjota mielekästä
harrastusmaista tekemistä mopoilusta kiinnostuneille vihtiläisille nuorille. Moottorikerhon kustannukset oli tarkoitus kattaa Aluevalvontaviraston (AVI) myöntämän harrastusryhmäavustuksen avulla. Avustus jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi. Aloite moottorikerhon toteuttamiseksi on tullut vihtiläisiltä nuorilta ja tarve sen toteuttamiseen on suuri. Moottorikerhon toteuttaminen vaatii 5.000€, jota esitetään nuorisopalveluiden lisätalousarvioon.
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Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta esittää perusopetuksen henkilöstökuluihin liittyvää
lisätalousarviota kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle ja toivoo, että lisätalousarvio myönnetään 3.6.2019 olevassa kunnanvaltuuston kokouksessa, jotta
tarvittavat opettajien ja ohjaajien tehtävät voidaan täyttää ennen syksyllä alkavaa
lukuvuotta. Yksityiskohtainen lisätalousarvio perusteluineen on tämän pykälän
liitteenä.

Lisäksi lasten ja nuorten lautakunta esittää nuorisopalveluille 5 000 euron
lisämäärärahaa moottorikerhon toteuttamiseen.
Päätös
-----------------------------------

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

