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Sivistystoimen toimialalla on kaupungin vakavan taloustilanteen ja saadun
toimeksiannon perusteella etsitty säästötoimia ja päädytty esittämään harkinnanvaraisten, ei pakollisten palvelujen lakkauttamista.
Opetuksen järjestäjän, eli kunnan päätösvallassa on, mikäli kunnassa päätetään järjestää vapaaehtoisen A2 –kielen opetusta.
Salon kaupungin perusopetuksen nykyinen hyväksytty kieliohjelma:

Kieli

Nimi

Aloitus

Valinta

vvt

A1 Englanti Kaikille yhteinen kieli

3. lk

-

16

A2 Saksa
Ruotsi

Vapaaehtoinen kieli

4. lk

3. lk
helmikuu

12

B1 Ruotsi

Toinen kotimainen kieli

7. lk

-

6

B2 Saksa
Ranska
Venäjä

Valinnainen kieli
Koulukohtaisen OPS:n
mukaan

8. lk

7. lk
Koulukohtaisen
OPS:n mukaan

4

Lisäksi Halikko Svenska Skola
o A1 -kieli englanti 3. luokalta lähtien
o A2 -kieli äidinkielenmukainen suomi (modersmålsinriktad finska undervisning) tai alkava suomi 4. luokalta lähtien kaikille pakollisena kielenä.
Opetusryhmien muodostaminen
A2-kieltä tarjotaan kaikille kunnan oppilaille. A2-kielenä on saksa tai Särkisalon ja Perniön alueilla ruotsi. Vähintään 10 oppilaan opetusryhmät voidaan koulukohtaisten A2- ryhmien lisäksi muodostaa lähekkäisten koulujen
yhteistyönä, jolloin oppilaat kuljetetaan välitunnin aikana kielenopetukseen.
Opetustoimenjohtaja vahvistaa ryhmien sijoituspaikat ja opetusjärjestelyt
vuosittain yhteistyökoulujen rehtoreiden laatiman esityksen perusteella.
Uusia opetusryhmiä A2 -kielen opetukseen on ilmoittautumisten perusteella muodostumassa yhteensä 7 elokuusta 2012 alkaen.
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Aloittavat B2-kielen ryhmät päätetään koulukohtaisesti, koulujen tuntikehyksen ja tehtyjen valintojen puitteissa.
Muutos:
A2 -kielen opetuksen lakkauttamisesta saavutettava säästöarvio perusopetuksessa on noin 50 000 € ensi vuonna. Tämä tarkoittaisi sitä, että uusien
A2 -ryhmien opetusta ei enää toteutettaisi syyslukukauden alusta 2012
lukien, mutta opintonsa aiemmin aloittaneiden opetus vietäisiin loppuun
normaalisti. Mainittuja kieliä on peruskoulussa kuitenkin mahdollista opiskella yläkoulussa B-kielinä.

Sivistystoimen toimialajohtaja:
Opetuslautakunta päättää muuttaa Salon kaupungin perusopetuksen kieliohjelmaa siten, että neljänneltä luokalta alkavaa vapaaehtoista kieltä ei
elokuusta 2012 alkaen enää Salon peruskouluissa järjestetä. Tätä aiemmin
alkaneiden A2 -opetusryhmien opetus viedään normaalisti loppuun.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

