
Hyvinvoiva koulu
Millaisessa luokassa on hyvä olla?



Opetus

● Paljon ryhmätöitä 
● Eri aineissa eri opettajat,
● Keskisuuri luokka, noin 20-25 oppilasta
● Sellaiset oppitunnit ovat mukavia, missä uskaltaa yrittää ja ei tarvitse pelätä epäonnistumista.
● Hyvä opettaja, jopa kolme opea
● Saa leikkiä vapaasti koulussa ja välkällä
● Puhelintunti, lautapelitunti, pelattaisiin enemmän pelejä.
● Olisimme kirjastossa enemmän. Enemmän lukuhetkiä.
● Lisää liikuntaa.
● Siellä on kivat aineet opiskella sekä hyvät opiskeluvälineet.
● Tehtäisiin huolella jokainen työ.



Luokkahuone

● Kierrätyspiste, viihtyisä luokka, viherkasveja, tarpeeksi valaistusta, hyvä sisäilma
● Luokassa on hyvä olla, jos se on kooltaan tilava ja siellä voi pelata pelikoneita.
● Hyvät opiskeluvälineet, lisää varakumeja ja -kyniä, paljon liikuntatunteja ja ps5 sekä poreallas
● Värikkäitä seiniä. yms ja että on rauhallinen luokka
● noin. 20 oppilasta luokkaa kohtaan  / Enemmän luokkakavereita
● Saisi valita itse pulpettipaikat, pyöreät ryhmäpöydät tai omat, isot, hyvät (pari)pulpetit 
● Pehmeät penkit/ tuolit tai fatboyt, pyörivät tuolit
● Siellä on kaapit, joissa on numerolukko ja sinne voi laittaa ulkovaatteet.
● Kangas tauluja joihin voi laittaa piirustuksia
● Luokissa voisi olla isot ikkunat joista tulvii luonnonvaloa
● Saa olla sisällä, jos on kylmä, lämpimänä päivänä voisi syödä ulkona
● Luokassa on kuvaopasteita ja hyvän käytöksen tuoli
● Luokassa opiskellaan monimuotoisesti ja käytetään paljon chromebookeja. Oppilaille annetaan 

vapautta. 
● Siellä on kodikasta sekä viihtyisää ja  hyvä istumajärjestys



Luokan ilmapiiri
● Siellä ei kiusata, luokassa on hyvä yhteishenki ja kaikki on kavereita
● Kannustava ilmapiiri ja kaikki otetaan mukaan yhteisiin peleihin ja leikkeihin
● Luokka, jossa ei ole sisaruksia, on hyvä
● Ei kiroilla ja haukuta ketään, on hyvää ruokaa, kukaan ei satuta toista, on turvallista
● Koulussa missä voi olla hyvällä mielellä, on rauhallista eli hyvä työrauha ja ei häiritä toisia, eikä olla 

pahoja ihmisiä
● Kaikki olisivat toisilleen ystävällisiä ja kohteliaita, autetaan toisia ja otetaan mukaan, tehdään 

yhteistyötä
● Kehutaan toisia, ei valehdella, luokassa kuunnellaan kaikkia ja ollaan rehellisiä
● Kaikki ovat kavereita, ei riidellä, ollaan kilttejä ja ei meluta, ei huomautella ja kannustetaan muita
● Jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja ketään ei kiusata, hyvästä käytöksestä saa palkintoja
● Luokassa on keskittymisrauha. Luokka on kodikas ja opettaja on hyvä
● Siellä ei koko ajan tarvi selvitellä jonkun välituntihölmöilyjä
● Kivat oppilaat ja kiva opettaja ollaan kilttejä toisille, totellaan opettajia ja pidetään hauskaa
● Ei puhuta muiden päälle, kunnioitetaan muiden mielipiteitä ja kuunnellaan kaikkia ryhmätyössä
● Ei juosta tunnin alussa, vaan ollaan kiltisti
● Pyydetään viittaamalla puheenvuoro ja ei naureta jos vastaa väärin
● Kaikki on urheilullisia



Kaveriasiat

● Kaikki olisi kaikkien kavereita
● Hyvät ystävät ovat tärkeitä!



Jatkotyöskentely

Oppilaat muokkaavat oppilasneuvostossa näistä luokkiin meidän kaikkien yhteiset 
säännöt, koskien luokan ilmapiiriä ja kaveriasioita.

Meidän luokassa on hyvä olla!


