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Ro-tuokio 20.1.2020 
 
Kevään 2020 yo-tutkintokerran infot 

▪ abit: tänään juhlasalissa klo 12.45–13.15  
▪ infotilaisuus kevään yo-tutkintokerran kokeisiin ilmoittautuneille 

kakkosille ensi maanantaina 27.1. klo 12.45–13.15. 
▪ jokainen kevään 2020 yo-tutkintokerran kokeisiin ilmoittautunut 

opiskelija on velvollinen olemaan läsnä infossa 

Koulutusesittelyjä Z-luokassa 
▪ teknologia-alaa ja siihen liittyviä urapolkuja kansainvälisesti 

toimivassa yrityksessä, Raute Oy:ssa, esitellään tänään klo 14.30.  
▪ Jyväskylän yliopiston historian, yhteiskuntatieteiden ja liikunta-

alan koulutukset torstaina 23.1. klo 13.  

Viimeinen ilmoittautumispäivä 4. jakson kursseille ma 27.1. 
▪ huolehdi, että olet ilmoittautunut opintosuunnitelmasi mukaisille 

kursseille. Kurssit perustetaan ilmoittautumisten mukaan! 

Kakkoset! Työnhaku-info pe 31.1. 
▪ ro-tunnin yhteydessä 31.1. Hämeenmaan HR-asiantuntijat tulevat 

puhumaan kaikille kakkosille työnhakuasioista klo 13.15–14.00.  
▪ ro-tunti aloitetaan kotiluokassa normaalisti klo 12.45, josta 

siirrytään ryhmänohjaajan johdolla juhlasaliin. 

Kakkosten ilmapiirikysely 
▪ ro teettää ryhmälleen ilmapiirikyselyn 
▪ lisäohjeita on tullut ryhmänohjaajille kuraattorilta sähköpostilla, 

linkki kyselyyn ohessa 

Työmäärän seuranta 
▪ muistakaa kirjata edellisviikon työmäärä ro-

tuokion aikana. http://bit.ly/lykots 

Perjantaina 24.1. 
▪ kaikkien opiskelijoiden koulupäivä päättyy klo 13 

mennessä opettajien koulutusiltapäivän vuoksi 

Koeviikon aikataulu 
▪ 3. jakson koeviikon aikataulu on esillä koulun verkkosivuilla, 

ilmoitustauluilla ja Ilmossa.  

http://bit.ly/lykots
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Lukion toiveruokaviikko tällä viikolla 
▪ Abit ruokailevat lukion lounastunnilla ensimmäisinä tämän viikon 

ajan. Ykköset ja kakkoset ruokailevat portaittain abien jälkeen.  
▪ 3. oppitunti aloitetaan vastaavassa järjestyksessä portaittain klo 

11.00 alkaen 

Ruotsin abikurssi tarjolla aikuislukiossa 
▪ RUB8 eli ruotsin abi-kurssi on käynnissä aikuislukiossa 14.1.–21.2. 

Opetusta on ma–to 17.15–18.05 luokassa I. Mukaan voi vielä tulla! 
Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti verkkokurssina.  
Opettaja Anne Steenbeck. Ilmoittautumiset oman opon kautta.  

Lukiolainen, tule liikkumaan uudelle urheiluopistokurssille! 
▪ Vierumäen urheiluopistolla toteutetaan liikunnan 

viikonloppukurssi 24.–26.4.2020. Kurssilla tutustutaan 
monipuolisesti erilaisiin lajeihin ja kurssin ohjelma sovitaan 
osallistujien kesken. Kurssin täysihoito kattaa ruokailut, 
yöpymisen, liikunnanohjauksen ja liikuntapaikkojen vapaan 
käytön. Kurssin alustava hinta 170€ + kuljetukset. 

▪ ilmoittautua voi liikunnan ilmoitustaululla olevaan listaan 
Museossa 27.1. mennessä.   

9luma2 myy pullaa 
▪ huomenna tiistaina 21.1. juhlasalin aulassa 

 
Seuraava ro-tunti perjantaina 31.1. klo 12.45 
 
Jaksamista koeviikolle! 

 


