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Tavoite

Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on edistää kotien ja koulun välistä
vuorovaikutusta sekä pyrkiä luomaan ja ylläpitämään yhteistyössä koulun ja
vanhempien kanssa mahdollisimman hyvät ja turvalliset puitteet lasten ja
nuorten koulunkäynnille.

Tapahtumat

Toimintakautemme aikana hankimme koululaisille välintuntivälineitä ja suksia,
myymme syyskukkia, heijastin- ym. varainhankintatuotteita, koulun kahvia ja
kalentereita, ja järjestämme koululaisille perheineen tapahtumia:
joulumyyjäiset marras-joulukuussa, Halloween- ja Ystävänpäivädiskon puffetin
1–4. luokkalaisille, vapputapahtuman keväällä. Lisäksi tuemme 4. ja 7.luokkalaisten luokkaretkiä sekä 9.-luokkalaisten juhlabrunssia keväällä.
Yhdistyksen hallitus tekee tapahtumia koskevat lopulliset päätökset.

Tiedottaminen

Yhdistys pyrkii hankkimaan joka luokalle yhteyshenkilön parantamaan
yhdistyksen, koulun ja kodin välistä tiedonkulkua sekä yhteisöllisyyden
tukemista. Yhdistys kannustaa vanhempien sekä oppilaiden osallistamiseen
tapahtumiin esim. luokkaretki- tai leirikouluvarojen kartuttamiseksi.
Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan omien kotisivujen, Facebookryhmän, Instagram-tilin sekä erillisten tiedotteiden, Wilman ja koulun
Tietoarkku-infolehtisen kautta.
Yhdistys pyrkii tekemään jäsenistön yhteydenotot hallitukseen
päin mahdollisimman helpoiksi toteuttaa, palautetta on helppo antaa esim.
nettisivuiltamme löytyvien yhteystietojen avulla.

Avustukset

Yhdistys pitää aktiivisesti yhteyttä opettajakuntaan
toimintamuotojen kartoittamiseksi sekä oppilaiden kotijoukkojen mielipiteiden
ja koulun toimintaa koskevien ehdotusten eteenpäin viemiseksi.
Vanhempainyhdistys tukee taloudellisesti 4.-luokkien retkeä (esim. luokkatason
yhteinen teatteriretki tai nelosluokkien leirikoulut) max 800 eurolla yhteensä,
7.-luokkien Viikinsaaren retkeä (n. 1620 eurolla oppilasmäärästä riippuen) ja 9.luokkien brunssia 500 eurolla.
Vanhempainyhdistys tukee oppilaskuntatoimintaa, esim. ystävänpäivädiskon
järjestelyiden merkeissä.

Vanhempainyhdistys myöntää keväisin stipendejä.
Hallituksen harkinnan mukaan vanhempainyhdistys voi tukea
koulutyötä taloudellisesti myös muilla tavoin.
Kannanotot

Vanhempainyhdistys voi tarvittaessa esittää kannanottoja
sekä aloitteita kouluun ja sen ympäristöön liittyvien toimenpiteiden
edistämiseksi joko omalla nimellään tai yhteistyössä koulun ja
muiden yhteistoimintatahojen kanssa. Yhdistyksen edustaja osallistuu
Takahuhdin koulua koskevien hankkeiden suunnitteluun ja vie vanhemmilta
tulevaa palautetta ja toiveita eteenpäin kaupungin hallinnon suuntaan.
Vanhempainyhdistys kuuluu Tampereen vanhemmat ry:hyn (Tampereen
vanhempainyhdistysten liitto) ja Suomen Vanhempainliitto ry:hyn, ja voi
vaikuttaa sitä kautta asioihin omaa kouluaan laajemmin.
Vanhempainyhdistys edistää tavoitteidensa toteutumista myös
toimimalla aktiivisesti erilaisissa yhteistyöelimissä ja työryhmissä.
Takahuhdin koulun oppilasmäärän kasvaessa vanhempainyhdistys
seuraa tilojen riittävyyteen, toimivuuteen ja kuntoon liittyviä asioita.

Varainhankinta

Muuta

Vanhempainyhdistyksen toiminnan rahoitusmuodot ovat
kaupungilta saatu toiminta-avustus, myyntituotteiden ja tapahtumien tuotot,
koulukuvien kilpailuttamisesta mahdollisesti saatavat tuotot sekä vanhemmilta
saadut kannatusjäsenmaksut.
Yhdistyksen hallitus jatkaa uusilta hallituksen jäseniltä hyvää palautetta
saanutta hallituslaisten perehdytystä toimintakaudellaan 2022–2023. Hallitus
selvittää lisäksi mahdollisuuksia ottaa käyttöön digitaaliset allekirjoitukset
pöytäkirjoihin ja muihin virallisiin dokumentteihin.
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