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1. Lasteaedade toitlustamine 2018 augustist.

KUULATI

Abivallavanem Heikki Hansen tutvustas kui kaugele on Elva vallavalitsus jõudnud lasteaedade 
toitlustamise korraldamisega 2018-2019 õppeaastaks. Teatavasti lõpetab Elva vald toitlustamise 
lepingu P .Dussmann Eesti OÜ-ga 16. augustist 2018. Vald valmistab ette sihtasutuse moodustamist
esialgu Elva linna lasteaedade toitlustamise ühiseks korraldamiseks, hiljem liidetakse sinna juurde 
ka valla maapiirkondade 13 lasteaia toitlustamise korraldamine. Lasteaia köögipersonal läheb  uue 
korra järgi sihtasutuse alla, samuti jääb sihtasutuse ülesandeks varustada kööke köögiinventariga. 
Kokad, kes seni on töötanud Õnneseene köökides on nõus sihtasutuse all edasi lastele süüa tegema, 
samuti jääb toidumenüüde koostamine sihtasutuse ülesandeks. Lapsevanemad tundsid muret, et 
sellega võivad toidumenüüd jääda suhteliselt ühetaoliseks kõikide lasteaedade jaoks. Heikki Hansen
tõdes, et menüüd muutuvad tõepoolest ühesugusteks, aga vald selles probleemi ei näe. Probleem 
võib tekkida, kas kõigile lasteaedadele on menüüd vastuvõetavad, aga alati on võimalik kokku 
leppida kompromissides.
Vald peab ette valmistama riigihanke toiduainete hankimiseks. Hetkel, ei ole otsustatud hanke tüübi
osas, aga hankedokumentide ettevalmistamisel pööratakse kindlasti tähelepanu paindlikkusele ja 
sellele, et hankes saaksid osaleda ka ümberkaudsed tootjad.
Heikki Hansen loodab, et loodav sihtasutus on oma tegevuses ja otsustes paindlikum, rohkem 
valmis läbirääkimisteks ja kompromissideks.
Näitena toodi Kiili vald, kus valla poolt loodud sihtasutus korraldab kogu valla toitlustust, samuti 
soovib seda teed minna Saku vald. Mõlemad vallad leiavad, et see on ainuõige otsus.

OTSUSTATI

Õnneseene hoolekogu võttis info teadmiseks ja loodab et, lasteaed saaks tagasi ka paindlikkuse, 
laste ürituste jaoks küpsetada oma koogid ja kringlid.
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2.Elva Lasteaed Õnneseen kodukord 2018 kinnitamine.

KUULATI

Kersti Mihailov tutvustas muudatusi lasteaia kodukorras, mis oli eelnevalt saadetud paranduste 
sisseviimiseks ka hoolekogu esindajatele.  Muudatused on seotud videovalve paigaldusega lasteaia 
õuealale, laste huvitegevusega lasteaia ruumides jm vormilistes aspektides.
Kodukorra punkti 11.6 viiakse sisse järgnev klausel:
“ Huvitegevuse lõppedes annab huvitegevuse juht lapse üle lapsevanemale. Kui laps läheb rühma 
tagasi, sõlmitakse eelnevalt kirjalik kokkulepe treeneri/huvijuhi, lapsevanema ja rühma õpetajate 
vahel, et treener annab lapse üle õpetajale”.

OTSUSTATI

Kinnitada Elva Lasteaed Õnneseen kodukord 2018.

3. Õppeaasta 2017-2018 töö kokkuvõte ja tulemusnäitajad kinnitamine.

KUULATI

Kersti Mihailov tutvustas lühidalt õppeaasta töö kokkuvõtet. Selle koostasid õpetajad Eve Tiirik, 
Krista Õis ja õppealajuhataja Aigi Kapten. Haigestumise tõttu ei saanud kokkuvõtet tutvustada Aigi 
Kapten.
Järgmise õppeaasta teema on seotud liikumisele suunatud motoga, detailides pole veel kokku 
lepitud. 8.augustil toimub lasteaias avatud õppepäev koos hoolekogu esindajatega, kus täpsemalt 
uue õppeaasta suunad kinnitatakse.

OTSUSTATI

Kinnitada Elva Lasteaed Õnneseen õppeaasta 2017-2018 töö kokkuvõte.

4. Rühmade nimekirjade kinnitamine aug-sept 2018.

KUULATI

Kersti Mihailov tutvustas uueks õppeaastaks koostatud rühmade nimekirju:

Rühma nr Rühma nimi/ tüüp Laste arv

I Elva maja sõimerühm 16

II Rõõmurullid/sobitusrühm 18

III Vandersellid/sobitusrühm 19

IV Mürakarud/sobitusrühm 19

V Vembutembud/sobitusrühm 21

VI Tähetäpsid/aiarühm 18

VII Tervisejutsid/aiarühm 21
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VIII Naerupõnnid/sobitusrühm 17

IX Päikesejänkud/sobitusrühm 17

X Pähklipurejad/sobitusrühm 18

XI Pääsulinnud/ sõimerühm 11

OTSUSTATI

Kinnitada rühmade nimekirjad

5. Jooksvad küsimused

ARUTELU

Õpetaja Tiina Külm-Oetjen rääkis, kuidas on Õnneseene õpetajad rahul uue töökorraldusega ja 
küsis ka lastevanemate poolset tagasisidet.
Kahe kuu jooksul on selgunud, et uus töökorraldus ei ole õpetajate seisukohalt efektiivne. Vana 
töökorraldusega sai õpetaja planeerida ja panustada oma töösse kogu päeva, lapsed olid sellega 
harjunud, vanemad said päeva lõpus õpetajalt tagasisidet. meeskonnatöö toimis väga hästi. 
Õpetajaid motiveeris see, et olles päeva jooksul läbi viinud nii õppetegevusi kui korraldanud  
rühmas mängutegevusi sai järgmisel päeval puhata, koguda inspiratsiooni, ette valmistada järgmist 
päeva. Samuti motiveeris selline paindlik töökorraldus Elvast väljaspool elavaid õpetajaid töötama 
just Õnneseenes. Vandersellide rühma õpetaja Anu Juhanson tõi probleemiks, et keeruline on anda 
lapsevanemale tagasisidet päeva kohta, kui ei ole ise sellel päeval tegevustes osalenud. Õpetajad 
suhtlevad küll omavahel tihedasti, aga paratamatult ei suuda õpetaja objektiivselt edasi anda teise 
õpetaja teavet.  Õpetajad leidsid, et selline töökorraldus on neid kurnanud, motivatsioon on 
langenud ja on läbipõlemise oht, samuti on lapsed  segaduses. Uus töökorraldus on näiteks lõiganud
ära õpetajal võimaluse  panustada loodusharidusse, millega ta tegeles aktiivselt tööaja välistel 
päevadel. Õpetajad leiavad, et Õnneseene endine töökorraldus oli innovatiivne, motiveeriv ja toetas 
erinevate õppemetoodikate kasutamist.
Hoolekogu lastevanemate esindajad tõid välja, et neis on tekitanud samuti uus töökorraldus 
segadust. Lapsevanemad ei saa piisavat tagasisidet oma lapse päeva kohta. Hea oli suhelda 
õpetajaga, kui  oli tema lapse päevategevuste korraldamise juures kogu päeva ja sai kirjeldada, 
kuidas lapsel päev läks. Lapsevanematele on uus töökorralduse sisseviimine arusaamatu, vana 
töökorraldusega oldi vägagi rahul.
Kersti Mihailov rääkis, et väga raske on leida uusi õpetajaid. Konkursile ei laeku kvalifikatsiooniga 
kandidaate. Vana töökorralduse süsteem toetas, et õpetajaks saab kandideerida ka kaugemalt, 
väljaspool Elvat. Uue süsteemi puhul ei ole selles enam nii kindel.
Heikki Hansen küsis, kas lasteaed ei ole mõelnud ühe õpetaja ja kahe assistendi süsteemi peale. 
Kersti Mihailov vastas, et kindlasti tuleb tulevikus ka selle võimaluse peale mõelda, aga õpetaja 
peab olema ka selleks valmis ja oma iseloomult hea meeskonna eestvedaja. Kõik õpetajad oma 
loomult seda ei ole.
Peedu lapsevanemad tegid ettepaneku, et Õnneseene puhkuseperioodil oleks Peedul lahti üks 
valverühm. Kersti Mihailov vastas, et seda oleks väga raske korraldada. Enamik lasteaia rühmasid 
on sobitusrühmad ja sobitusrühma õpetaja puhkuseperiood on 56 päeva, see on kaks nädalat kauem,
kui tavarühma õpetajal. Puhkused teevad raskeks selle soovi võimaldamise.
Heikki Hansen lisas, et praegu on vallas üks lasteaed, Konguta, kes on lahti kogu aasta. Järgmisest 
suvest see enam nii ei jää, lasteaedadel on puhkuseperiood, aga vallas maapiirkonnas on avatakse 
valvelasteaiad.
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OTSUSTATI

Hoolekogu avaldab õpetajatele toetust, kui õpetajad esitavad pöördumise Elva vallavalitsusele, 
võimaldamaks lasteaial endal otsustada sobiva töökorralduse üle. Õpetajad ootavad Elva  
vallavalitsuselt konstruktiivset suhtumist.

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Kersti Mihailov Tiina Külm-Oetjen
koosoleku juhataja protokollija
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