
Koulusuunnitelma	

Yhteinen	visio	 	
”Köpingin	koulujen	tavoitteena	on	kuulua	Ruotsin	parhaimpiin	koulukuntiin”	 	

Köpingin koulut ovat opetuksellisesti korkeatasoisia, niillä on hyvä maine, ja sekä oppilaiden 
vanhemmat että koulun henkilökunta pitävät niitä arvossa. Koulutyössä korostetaan yhtenäisyyttä, 
jossa eri kulttuureista tulevat lapset ja nuoret tapaavat ja tuntevat itsensä tervetulleiksi. Kouluissa on 
nollatoleranssi loukkaavaa käyttäytymistä vastaan. 
Kouluterveydenhuollon tulee tarvittaessa tukea oppilasta, jotta tämä saavuttaa asetetut 
oppimistavoitteet. Esikoulun ja peruskoulun tulee tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta oppilaan 
siirtyminen ylemmälle asteelle olisi mahdollisimman helppoa. Oppilaan on myös saatava tarvittaessa 
erityistä tukea riittävän ajoissa.  
Esikouluilla, peruskouluilla ja vapaa-ajankodeilla on selkeät toimintasuunnitelmat. 
Koulun toiminnassa huomioidaan ympäristönäkökohdat; lapsille ja oppilaille annetaan mahdollisuus 
kantaa vastuuta ympäristöstään ja toimia kestävän kehityksen puolesta. 
 

Yhteinen	arvopohja	 	
”Kunnioitetaan	jokaisen	ihmisarvoa	ja	pidetään	yhdessä	huolta	hyvästä	
työympäristöstä”	

Koulun on oltava paikka, jossa kaikki lapset ja oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja uskovat omiin 
kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa kehittyä ja toteuttaa toiveitaan. Koulun työympäristön tulee olla 
sellainen, jossa jokaisella oppilaalla on työrauha ja ilo oppia.  
Koulun toiminta tulee mukauttaa väliaikaisesti tai pysyvästi tukea ja virikkeitä tarvitsevien oppilaiden 
tarpeita vastaavaksi. Tukitoimet järjestetään oppilaan tarpeiden ja edellytysten mukaisesti.  
Jokaisen lapsen ja oppilaan on saatava kehittyä hyväksi kanssaihmiseksi, joka huomioi toiset, osaa 
eläytyä toisen tilanteeseen ja pyrkii auttamaan toista. 
Koulun tulee kehittää oppilaan sosiaalista kompetenssia ja itsetuntoa. Kaikki lapset ja oppilaat ovat 
samanarvoisia. Yksilön oikeudet ja vapaudet on se yhteinen perusta, jonka pohjalta toimitaan.  
 
Tavoitteet 
• Kaikessa toiminnassa pyritään siihen, että lapset ja oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi 

kannustavassa ja vuorovaikutteisessa ympäristössä 
• Oppilaiden on tunnettava, että he saavat riittävästi ohjausta ja tukea oppimiseen opettajiltaan  
 

Tietoja	ja	taitoja	 	
”Lapsille	ja	koululaisille	tietoja	ja	taitoja	elämää	varten”	 	

Koulun tulee tukea lasten ja oppilaiden uteliaisuutta ja herättää heidän mielenkiintonsa uusien 
asioiden oppimiseen. Tämä saavutetaan pätevien pedagogien johdolla koulussa, jossa opetuksen taso 
on korkealuokkaista. 
Kehittävässä ja innostavassa oppimisympäristössä kaikilla oppilailla on mahdollisuus saavuttaa 
oppimistavoitteet. Oppilaita kannustetaan tarkastelemaan ja arvioimaan tietoa kriittisesti. 
Oppilaille tarjotaan myös elämäntaidon valmennusta. 
 



• Peruskoulussa oppilaiden tulee saada ne tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat. voidakseen aloittaa 
lukio-opinnot valitsemassaan kansallisessa opetusohjelmassa.  
• Lukiokoulutuksen tavoitteena on opettaa oppilaille työelämässä vaadittavia tietoja ja taitoja sekä 
valmentaa heitä mahdollisiin jatko-opintoihin korkeakoulussa ja yliopistossa.  
• Erityislukion tulee antaa tarvittavat tiedot ja valmiudet elää itsenäisen aikuisen elämää, mikä sisältää 
sekä työhön, omaan asumiseen sekä vapaa-ajan hallintaan valmentautumista.  
 
Tavoitteet 
• Esikoulun tehtävänä on herättää lapsen uteliaisuutta ja ymmärrystä oppimista kohtaan 
• Kaikille oppilaille tulee antaa valmiudet saavuttaa valtakunnalliset opetuksen tavoitteet  
• Peruskoulun keskimääräisen meriittiarvon tulee olla aikaisempaa parempi.  
• Kaikilla peruskoulun päättäneillä tulee olla lukiokelpoisuus  
• Lukion oppilaiden keskimääräisen pistemäärän tulee olla aikaisempaa parempi  
• Erityislukion oppilaiden tulee saavuttaa vähintään hyväksytty arvosana kaikista kursseista  
• Kaikkien lasten ja oppilaiden tulee saada tietoa siitä, mitkä ovat hyvän ympäristön ja kestävän 

kehityksen edellytykset 
 

Kehittää	vastuunottoa	ja	osallisuutta	
”Vahvistamme	lasten	ja	oppilaiden	osallisuutta	ja	kehitämme	heidän	
yhteistyökykyään”	

 
Koulun työtä leimaa demokraattinen työskentelytapa, joka korostaa lapsien, oppilaiden, vanhempien 
ja henkilökunnan osallisuutta. 
Koulu vahvistaa ja kehittää lasten ja oppilaiden osallisuutta opetukseen ja vastuun ottamista omasta 
oppimisesta. Koulu asettaa oppilailleen riittävän korkeat ja selvät tavoitteet. Oppimistulosten tarkka 
seuranta ja tulosten raportointi oppilaalle ja hänen huoltajalleen tukevat oppimistavoitteiden 
saavuttamista.  
Yrittäjyys ja kansainvälisten kontaktien luominen ovat luonnollinen osa koulun toimintaa. 
Panostamalla erityisesti tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen vahvistetaan oppilaiden digitaalisia 
taitoja. 
 
Tavoitteet 
• Lasten ja oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista tulee vahvistaa ja kannustaa kaikessa 

toiminnassa  
• Esikoulun ja koulun tehtävänä on opettaa ja kannustaa lapsia ja oppilaita kantamaan vastuuta 

teoistaan ja ympäristöstään 
• Lasten ja oppilaiden tulee saada perehtyä demokratian toimintaperiaatteisiin ja kehittää 

kykyjään työskennellä demokraattisin keinoin  
• Uusien lasten ja oppilaiden täytyy saada tarvitsemaansa tukea sekä henkilökunnalta että 

tovereilta, jotta sopeutuminen uuteen ympäristöön sujuu mahdollisimman hyvin.  
• Tavoitteena on, että kaikki oppilaat ja heidän huoltajansa ovat tyytyväisiä saamaansa tietoon ja 

yhteistyöhön esikoulun, peruskoulun, erityiskoulun ja lukion kanssa. 
 

  	



Aikuiskoulutus,	Kompetenssikeskus	
”Laaja	kurssitarjonta	ja	joustavat	opetusmuodot”	 	
 
Aikuiskoulutus nostaa koulutustasoa, valmentaa jatko-opintoihin ja helpottaa työmarkkinoille pääsyä. 
Koulutustason nostaminen edistää kunnan taloudellista kasvua. Kunnan asukkaille tarjotaan 
monipuolista aikuiskoulutusta ja joustavia opetusjärjestelyjä. Koulutustarjonta ja opetusmenetelmät 
sopeutetaan yhteen toisaalta yksilön edellytysten, tarpeiden ja toiveiden, toisaalta työmarkkinoilla 
tarvittavan osaamisen kanssa. Aikuiskoulutukset suunnitellaan vuorovaikutuksessa korkeakoulujen, 
yliopistojen, elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa. 
 
Tavoitteet 
• Kaikkien oppilaiden tulee suorittaa aloittamansa opinnot loppuun ja saada opinnoistaan 

arvosana tai todistus  
• Koulun tulee tarjota opintoja korkeakoulutasolle asti  
• Koulutukset tulee sopeuttaa yksilön tarpeiden mukaan ja toteuttaa joustavin opetusjärjestelyin  
• Kompetenssikeskuksen kaikkea toimintaa leimaa turvallisuus, osallisuus, tieto ja laatu  


