
Puhu lapsellesi oppimisen ja  
koulunkäynnin merkityksestä
Osoita lapsellesi, että sinulle on tärkeää, että kou
lunkäynti sujuu hyvin. Kysy, mitä koulussa opittiin ja 
miten leikit välitunnilla sujuivat. Kehu onnistumisia, 
ja rohkaise lastasi uteliaisuuteen uuden edessä.

Muista, että kouluun tullaan oppimaan
Koulun tärkein tehtävä on edistää oppimista. Oppi
minen on lapsen työtä, ja se vaatii usein myös pon
nistelua. Kaikkea ei tarvitse osata entuudestaan, 
vaan jokainen lapsi oppii omassa yksilöllisessä 
tahdissaan. Ensimmäinen luokka sujuu paljolti kou
lun pelisääntöihin tutustuessa ja koululaistaitojen 
opettelussa. 

Luota opettajan ammattitaitoon
Luota opettajan ammattitaitoon ja kykyyn ottaa 
vastaan uudet oppilaat. Jos olet eri mieltä esimer
kiksi koulun kasvatusperiaatteesta, otathan yhteyttä 
suoraan opettajaan äläkä pui asiaa lapsesi kuullen.

Lapsellasi on lakisääteinen
oikeus saada tarvitsemansa tuki
Jos oppiminen tuottaa lapsellesi vaikeuksia, keskus
tele siitä rohkeasti opettajan kanssa ja tarvittaessa 
pyydä, että tuen tarpeesta tehdään arvio. Muista,  
että tarvittavan tuen saaminen on aina lapsen laki
sääteinen oikeus ja hänen etunsa mukaista. Ota 
vastaan lapsellesi suunnitellut erityisjärjestelyt ja 
varmista, että ne myös toteutuvat oppimissuunni
telman mukaisesti.

Rohkaise lastasi ystävystymään
Jokaiselle lapselle on tärkeää, että koulussa on 
kave reita. Muistuta lastasi, miten tärkeää on ottaa 
kaikki mukaan leikkeihin ja että ketään ei kiusata. 
Jos ystävystyminen tuottaa vaikeuksia, ota asia 
puheeksi luokan opettajan tai toisten vanhempien 
kanssa.

Kannusta lastasi oma-aloitteisuuteen
Voit auttaa läksyjen tekemisessä ja repun pakkaa
misessa, mutta anna lapsesi kantaa vastuu. Omista 
tava roista huolehtiminen on yksi tärkeimmistä  
koulun alun oppimistavoitteista.

Tue esimerkilläsi koulun  
pelisääntöjen omaksumisessa
Koulussa toimitaan ja opitaan ryhmässä, mikä tar
koittaa, että lapsen on tärkeää sopeutua yhteisiin 
pelisääntöihin. Niiden tavoitteena on mahdollistaa 
turvallinen ympäristö oppimiselle. Usein säännöt 
ja toimintatavat, jotka saattavat toimia hyvin koto
na muutaman lapsen kanssa, eivät toimi koulussa 
parinkymmenen lapsen kanssa. Tue lastasi hänelle 
hieman vieraampien sääntöjen omaksumisessa.

Tutustu toisiin vanhempiin
Keskustelkaa yhdessä lastenne leikeistä ja vuoro
vaikutuksesta sekä kokemuksistanne koulun alkuun 
liittyen. Koulunkäyntiin liittyvistä pelisäännöistä on 
tärkeää keskustella yhdessä. Lisäksi vanhempien 
voi olla hyvä miettiä keskenään myös vapaaaikaan 
liittyviä käytäntöjä. Koulun ja kodin tehtävänä on tur
vata yhteistyössä ekaluokkalaiselle hyvä opinpolku.

Opettajien vinkkejä vanhemmille 
– näin varmistat hyvän koulunalun 
lapsellesi
Koulutien alku tai koulun vaihtaminen on aina jännittävä tilanne 
niin lapselle kuin hänen vanhemmalleen. Tärkeintä koulun alussa 
on muistaa, että koululla, opettajilla ja vanhemmilla on täsmälleen 
sama päämäärä: lapsen paras. Opettaja on opettamisen ja kasvatuk-
sen huippuasiantuntija, vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita 
tuntijoita. Onnistunut kasvatusyhteistyö edellyttää yhteistä luot-
tamusta ja avoimuutta molemmilta osapuolilta. Sen avulla taataan 
lapselle onnistunut koulutuspolku.


