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Koosolek algas 16.30, koosolek lõppes 17.40.

Juhatas: Kaupo Kaskla.
Võtsid osa: Nele Risttee, Heleri Puri, Kadri Kiho, Gerli Oberg, Karin Mölder, Jaan Konks, Lauri
Linnus, Kaupo Kaskla, Maarja Vigel, Jaanika Usin, Kaire Hääl
Puudusid: Anne Niinepuu, Diana Pavlov.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
1.

Sisehindamise aruande kooskõlastamine.
Lastearvu suurendamine Tibu ja Kakuke rühmas.
Riskianalüüs lasteaias.
Jooksvad küsimused.

Sisehindamisee aruande kooskõlastamine
Hoolekogu liikmed olid tutvunud Sisehindamise aruandega, saatnud omapoolsed
täiendused, ettepanekud, toimus arutelu.
Hääletamine: 10 poolt häält
OTSUS: Kooskõlastada Sisehindamise aruanne

2.

Laste arvu suurendamine Tibu ja Kakuke rühmas.
Kaire Hääl edastas hoolekogule taotluse Tibu ja Kakukese rühmas suurendada laste arvu
16-le seoses saabunud taotlustega lasteaiakoha kasutamiseks.
Hääletamine: 10 poolt häält
OTSUS: Hoolekogu on nõus tõstma Tibu ja Kakukese rühmas laste arvu 16-ni.

3.

Riskianalüüs lasteaias
Kevadel asutuses läbi viidud riskianalüüsi aruannet on tutvustatud hoolekogu eelmisele
koosseisule. Kaupo Kaskla tegi hoolekogule ettepaneku kaasa aidata riskianalüüsi
koostamisel ja üle vaadata ruume - tegemaks omapoolseid ettepanekuid parendustele.

Hoolekogul on valmidus aidata riskianalüüsi teostamisel. Lepiti kokku, et selline tegevus
saab toimuma alates jaanuari keskelt 2019a.
4.

Jooksvad küsimused.
 Arutati jõulude ja aastavahetuse vahele jääval ajal laste lasteaiakoha kasutamist ja
kohal käimist ning valverühmade moodustamisega seotud teemasid. Praeguseks on
igasse rühma pandud küsitlused vanematele, millest selgub rühmade töö kord.
 Arutati selle aastast jõulupeo teemat. Seoses sellega, et esimest korda on jõulupidu
õues on kõik uus ja veel huvitavam kui tavaliselt.
 Arutati hoolekogu valmidust tulevikus kaasa aidata erinevate sündmuste ja ürituste
korraldamisel. Hoolekogu oli nõus aitama oma teadmiste ja oskustega.
 Meelde tuletati veelkord pildistamise teema lasteaias ja lasteaia üritustel. Tuletame
veelkord vanematele meelde ja jagame infot selle kohta, et lasteaias tehtud pilte ei
ole lubatud ilma kõikide osapooltega eelnevalt kokku leppimata postitada
sotsiaalmeediasse või jagada kolmandatele isikutele – tegemist on kinniste
üritustega. Kõikidel hoolekogu liikmetel tuletada seda enne jõulupidu oma rühma
vanematele meelde. Kaupo Kaskla saadab veel meeldetuletuskirja enne pidu.
 Arutati võimalust õige hambapesu õpetamiseks rühmades. Mõeldi, kas ja milliselt
see võiks olla teostatav – teemanädal, vanematele suunatud koolitus jne. Ühtsete
seisukohtadeni ei jõutud veel.
 Lauri Linnusel tekkis küsimus lasteaia ventilatsiooni kohta. Kuna on mõningaid
probleeme kohati leviva (kanalisatsiooni) lõhnaga. Selle tõttu on hommikuti aknaid
vahest liiga kaua lahti hoitud ja ruumid tunduvad külmad. Kaire Hääl selgitas
olukorda ning aegajalt ebameeldivast lõhnast majas ollakse teadlikud. Kahjuks ei
ole veel otsesele probleemi allikale jälile jõutud. Majas toimiv ventilatsioon on üle
kontrollitud ja mõõdetud ning vastab kõikidele normidele. Hetkel ongi kahjuks
ainuke lahendus tuulutamine, kuid seda teostatakse jahedal ajal kindlasti siis kui
lapsed ei ole rühmades.

Järgmine koosolek toimub veebruaris - märtsis.
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