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Lähtökohtia
• Tässä mallissa vuosi on jaettu viiteen periodiin ja 

perusoppitunnit ovat 75 minuuttia. Mallin idea ei 
ole riippuvainen käytetystä järjestelmästä.

• Laskennallisesti mallissa on oikea määrä opetusta 
eli kahden opintopisteen koodilla 1710 minuuttia.

• Yhden periodin aikana jokaisella koodilla on kaksi 
pidempää opetustuokiota. Jakson puolessa välissä 
projektipäivä ja lopussa päättöpäivä.

• Periodi on mahdollista jakaa kahteen 
opetusmäärällisesti yhtä suureen osaan, jolloin 
voidaan suorittaa  kahden opintopisteen lisäksi 
yhden tai kolmen opintopisteen opintojaksoja.
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Rakenteelliset syyt kahden 
opintopisteen koodin jakamiselle 
yhden opintopisteen osiin?

• Osa moduuleista on kolme opintopistettä. 
Esimerkiksi MAA2 moduuli täytynee arvioida 
omana opintojaksona, että suorituksen saa 
siirrettyä tason vaihdossa.

• On oletettavaa, että kaikkia yhden opintopisteen 
moduuleja ei ole mielekästä pakottaa kahden 
opintopisteen opintojaksoiksi.

• Periodeihin voi tehdä yhden tai kolmen 
opintopisteen koodeja, mutta tässä on pyritty 
löytämään joustavampaa tapaa mahdollistaa eri 
pituiset opintojaksot.
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Opintopisteet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

S2/ R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ruotsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Toinen kotimainen A 1 2 3 4 5 6 7 8

Toinen kotimainen B1 1 2 3 4 5 6 7

A-kielet 1 2 3 4 5 6 7 8

B2/B3 kielet B31 B32 B33/B21 B34/B22 B35/B23 B36/B24 B37/B25 B38/B26 B27 B28

Matematiikka pitkä 1 2 3 4 5 6 7 Til. ja TN 8 Tal. 9

Matematiikka lyhyt 1 MAA2 2 MAA3 3 4 MAA8 5 Tal 6 MAA9 ta l . 7 MAA6 8 9

Biologia 1 2 3 4 5 6

Maantiede 1 2 3 4

Fysiikka 1 2 3 4 5 6 7 8

Kemia 1 2 3 4 5 6

Filosofia 1 2 3 4

Psykologia 1 2 3 4 5

Historia 1 2 3 4 5 6

Yhteiskuntaoppi 1 2 3 4

Uskonto/ET 1 2 3 4 5 6

Terveystieto 1 2 3

Liikunta 1 2 3 4 5

Musiikki/Kuvataide 1 2 3 4

Opinto-ohjaus 1 2

Lukiodiplomit

Taiteiden väliset
Opiskelijan ohjaus



Pedagoginen näkökulma periodin 
puolessavälissä olevalle 
projektiviikolle

• Syksyllä ja keväällä ennen kirjoituksia olisi hyvä 
mahdollistaa abeille opintojaksojen suorittaminen 
tiivistetysti. Tässä mallissa tiivistäminen tehdään 
käyttämällä ensimmäinen puolikas kahden 
opintopisteen koodista.  

• Arviointia halutaan entisestään monipuolistaa ja 
yritys- ja korkeakouluyhteistyötä lisätä. 
Projektipäivä periodin puolessa välissä kannustaa 
poikkeamaan perinteisen pituisesta oppitunnista.

• Tässä mallissa harvakseltaan samaan 
päättöpäivään osuu kaksi koodia. Pienessä määrin 
tämä pakottaa miettimään arviointia uudelleen. Se 
houkuttelee ainerajat ylittävään yhteistyöhön ja 
tarjoaa rakenteen hyödyntämään moduulien 
yhdistämistä. 11.5.2020 5



Pedagoginen näkökulma periodin 
puolessavälissä olevalle 
projektiviikolle

• Oikein käytettynä malli ei lisää opiskelijoiden 
summatiivista arviointia. Se kannustaa vähentämään sitä, 
mikä yhdistettynä LOPSin käynnistämään 
arviointikeskusteluun toivottavasti lisää formatiivista 
arviointi ja palautteen antamista.

”Projektiviikko periodin puolessavälissä ei ole koeviikko.”
• Projektiviikko mahdollistaa opintojakson päättämisen 

keskellä periodia, mikä mahdollistaa joustavasti 
moduulien yhdistämisen. Näin rakenteet eivät tule 
esteeksi esimerkiksi oppiaineiden välisille opintojaksoille.

• Tässä esitetty malli ei estä perinteisten kokeiden 
järjestämistä useimmissa koodeissa ja periodeissa, jolloin 
voidaan taata ylioppilaskirjoitusten kaltaisten kokeiden 
riittävä harjoitteleminen.
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5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8

ma ti ke to pe ma
1 2 5 2 5 1

2 5 4 1 1 2

3 6 7 6 7 3

4 3 8 4 6 4

8 7 YS 3 8 8


FAQ

		5. jaksoa						4. jaksoa

		Opettajalla 4 kurssi samaan aikaan.						Opettajalla 5 kurssia samaan aikaan.

		Opettajalla 100 opiskelijaa samaan aikaan.						Opettajalla 125 opiskelijaa samaan aikaan.

		Opiskelijalla 6 ainetta samaan aikaan.						Opiskelijalla 7,5 ainetta samaan aikaan.



		Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson loppuun.						Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson sisälle loppupuolelle.

		Kevään kirjoitukset alkavat n. 5 viikkoa 4. jakson alkamisen jälkeen.						Kevään kirjoitukset alkavat 3. jakson ihan lopussa.

		3. jakson sisällä						Jaksojen vaihtuessa.

		Äidinkieli 9 kurssia 13 jaksossa.						Äidinkieli 9 kurssia 10 jaksossa.

								B3-kieli 8 kurssia 8 jaksossa (syksy)

								B3+B2 10 kurssia 10 jaksossa (kevät)

		Matematiikka 14 kurssia 13 jaksossa						Matematiikka 14 kurssia 10 jaksossa

		A-kieli syksyllä 8 kurssia 10 jaksossa.						A-kieli syksyllä 8 kurssia 8 jaksossa.

		225 minuuttia						180 minuuttia (Jos syksyn jaksot päättyvät joululomaan, 190 minuuttia /viikko syksyllä ja 170 keväällä)

		5x45 minuuttia						4x45 minuuttia

		3x75 minuuttia						3x60 minuuttia

								2x90 minuuttia

		75 minuuttia		80 minuuttia				60 minuuttia		90 minuuttia

		3		3				3		2

		8		8				9 (10)		9 (10)

		40		40				36		36

		FAQ

		Mikään malli ei lisää opiskelijan vapaa-aikaa. Erikseen voidaan päättää, että kontakti opetusta on vähemmän, mutta sillä ei ole tekemistä mallin kanssa.

		4. jaksoa vai 5. jaksoa?

		4J tai 5J valinnassa ei ole kyse tuntikierron valinnasta tai päivän tauotuksesta. 

		4J ja 5J Valinta vaikuttaa samanaikaisten kurssien (opiskelijoiden) lukumäärään ja päättöpäivien sijaintiin kalenterissa, mikä vaikuttaa suuresti esim. kirjoituksiin ja lomiin.

		4J tai 5J valinta vaikuttaa onko mielekkäät tuntien pituudet 5J: 5x45 ja 3x75 tai 4J: 3x60 ja 2x90

		4J tai 5J valinta vaikuttaa kuinka monta peräkkäistä jaksoa lukioaikaan mahtuu

		45 minuutin tunnit?

		Tälle ei ole ollut kannatusta, eikä sitä ole pohdittu pidempään.

		Kolme kertaa viikossa (3x60, 3x75) vai kaksi kertaa viikossa (2x90)

		Tässä ei valita taukojen yhteenlaskettua määrää, mutta pidemmät tunnit mahdollistavat pidemmät tauot, koska niitä voi olla harvemmin (kerran 90 minuutissa).

		Pidemmissä tunneissa tunti "palikat" ovat isompia, jolloin lukujärjestyksessä päivien alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat enemmän.

		Pidemmissä tunneissä hyppärit vähenee, mutta ne ovat pidempiä.

		Vähän koodeja jaksossa 5J: 6, 7 tai 4J: 8, 9 verrattuna paljon koodeja jaksossa  5J:8,9 tai 4J: 10

		Koodien lukumäärään voi ajatella vaikuttavan myös ns. hylkiökoodit, joista harvat opiskelijat valitsevat tunteja.

		Koodien lukumäärä ei vaikuta opiskelijan tai opettajan työmäärään. (Paitsi isommalla koodimäärällä opiskelija voi koko lukiossa opiskella enemmän ja siten kasvattaa työmäärää.)

		Opiskelijoiden käytössä olevien koodien määrä vaikuttaa hyppytuntien määrään. Paljon koodeja niin opiskelija on kauemmin koulussa. Vähän koodeja opiskelija tekee enemmän läksyjä kotona.

		Koodien lukumäärällä voidaan vaikuttaa taukojen pituuteen. Vähän koodeja niin tauot voi olla pidempiä.

		Koodien vähentäminen vähentää valintoja.

		Koodien lisääminen lisää tilojen käyttöastetta.

		Koodien vähentäminen opiskelijoilta lisää opettajien mahdollisuuksia löytää aikaa YT :lle.

		Koodien määrään vaikuttaa

		Varataanko yksi koodi Espoon yhteisille kursseille

		Onko koulua perjantaina kello 16 asti?

		Kuinka paljon varataan kalenteriin kiinteätä YT-aikaa

		Sijoitetaanko jokin koodi pelkästään aamuun

		Kuinka paljon varataan koodeja usean koulun opettajille (tällä on pieni vaikutus).

		Väliarvioinnilla vai ilman?

		Oletuksena yhden jakson aikana on suurinpiirtein yhtämonta arviointi/palaute-päivää, kuin on koodejakin.

		Se kuinka arviointipäivät jaetaan väli- ja päättöviikon kesken ei vaikuta opettajan tai opiskelijan kokonaistyömäärään.

		Oletuksena on, että joitain opintojaksoja päättyy molemmissa  jaksojärjestelmässä jakson puolessavälissä.

		Jos väliarviointia ei ole, arvosanaan tarvittava näyttö täytyy tehdä oppituntien puitteissa (60-90 minuuttia+mahdolliset välitunnit). Toinen vaihtoehto on vaihtaa oppituntia toisen koodin kanssa. Tätä helpottaa sisarkoodit, mutta se toimii vain, jos kyseessä on yhteinen opintojakso (=samat opiskelijat).

		Väliarviointia ei ole tarkoitettu summatiiviseen arviointiin muuta kuin päättyvissä opintojaksoissa. Muilla koodeille se mahdollistaa pidemmät opintosessiot tai esimerkiksi vierailut ja retket.

		Jos perusoppitunteja ei haluta vähentää, väliarviointipäivät lyhentävät päättöpäivien lukumäärää. Tästä seuraa, että samalle päivälle tulee joskus kaksi summatiivista arviointia. Siihen kuinka usein tämä tapahtuu, voidaan vaikuttaa palkkien ja opintojaksojen suunnittelulla.

		Jos pidetään täyspitkä päättöviikko, puolikasta kurssia (1op) on erittäin vaikea järjestää jakson jälkimmäisellä puoliskolla, koska päättöviikko vie ison osan päivistä.

		Väliarvioinnin vaikutusta päättöpäivien koodien päällekkäisyyteen voidaan vähentää, yhdistämällä päättöviikkoa edeltävältä viikolta sisarkoodeja. Tästä on esimerkki 5J 80 minuuttia mallissa. Samaa ideaa voidaan käyttää missä tahansa mallissa.

		Väli- ja päättöpäivät 4. ja 5. jakson malleissa

		Neljän jakson mallissa koodeja on pari enemmän. Tämä pidentää välipäiviä yhdellä ja täyspitkää päättövikkoa kahdella päivällä. Jolloin arviointiviikot ovat pidempiä, mutta niitä on harvemmin.

		75 vai 80 minuuttia, kun opetuskertojen määrä pysyy samana? (tai 60 vai 65)

		Lisäys ei kasvata opiskelijan tai opettajan kokonaistyöaikaa.

		Esillä olevassa 80 minuutin mallissa viisi minuuttia on siirretty arviointiviikoilta.

		80 minuutin mallissa normaalit päivät ovat pidempiä tai tauot lyhyempiä. Yksi vaihtoehto on ottaa tästä 80 minuutista viisi minuuttia keskeltä (tai tarvittaessa jälkeen) nimetyksi jaloittelu/ jumppa tauoksi (opiskelija voi käy vessassa, täyttämässä vesipullon tms.) 75 mallissa vastaava tauon ottaminen oppitunnista voisi tarkoittaa vapaaehtoista kyselytuntia ennen koetta, jolloin opiskelijat ovat voineet jäädä kotiin nukkumaan hieman pidemmäksi aikaa tai tulleet kouluun keskustelemaan opettajan kanssa. Lukiossa, jossa tarvitaan välttämättä 15 minuutin välitunnit voidaan siirtää tästä 80 minuutin tunnista 5 minuuttia päättöviikolla päivän alkuun tai loppuun häiritsemättä Espoon yhteistäkurssitarjontaa.

		75 mallissa yhden koodin arviointipäivissä oleva aika on n. 85 minuuttia enemmän verrattuan 80 minuuttiseen malliin. (5 jakso mallissa)

		Esimerkki mallissa (5J80min) on yksi koodi jolla on 2x80+2x40. Tämä mahdollistaa ettei perjantaina viimeinen oppitunti tai opettajien YT-pääty yhtä myöhään, kuin muina päivinä. 80 minuuttia on 2x40, kun 75 olisi 2x37,5. (Perjantain lyhentämiseen on muitakin keinoja, kuten koodien vähentäminen.) Tällä erikoisemmalla koodilla on vaikutusta myös päättöviikkoon.



		Sisarpalkit

		Lyhyesti: ei ole riippuvainen mallista, Paljon rinnakkaiskoodeja mahdollistaa pidempien vierailujen järjestämisen useampana päivänä, mutta rajaa jonkinverran muuta sijoittelua



		Monen koulun opettajat

		Kahden reunakoodin tekeminen toisen koulun käyttöön ei aiheuta mitään ongelmia, kolmen koodin tekeminen vaatii jo pieniä muutoksia koodien sijoittelussa reunoille ja neljä koodia vaatii selkeästi ap/ip palkkien tekemistä.

		Onko kenelläkään edes tarvetta neljälle koodille? Kuinka kauaksi pitää siirtyä, jos siirtyminen on kesken päivän?



		Espoon yhteinen kurssitarjonta

		Espoon tasoisen yhteisen koodin tekeminen vaikuttaa selvästi kurssitarjottimeen vähentäen koodien määrää (pakottamalla yhden koodin selkeäasti reunaan), Laitetaanko koodi aamuun vai iltaan vaikuttaa selvästi kaavioon.

		Mallilla ei ole juurikaan merkitystä, kuinka hyvin yhteinen on tehtävissä. Periaatteessa 4. jakso systeemissä yhteisiä on vuoden aikana 4. ja 5-jaksossa 5, joten 4.jaksossa menee yksi koodi vuoden aikana vähemmän.



		Tauot

		Taukojen pituus ei ole riippuvainen jaksojen lukumäärästä. Taukojen maksimipituuteen vaikuttaa ennen kaikke koodien lukumäärä jaksossa ja kuinka paljon opetusta on päättöviikolla.

		80 minuutin mallissa ei ole mahdollista pitää 15 minuutin välituntia ja 45 minuutin ruokatuntia. Samoin kuin 75 mallissa on todella vaikea pitää kaikkea opetusta arviointipäivinä. Kaikissa malleissa osa opetuksesta voidaan mahdollisesti käyttää taukoihin tms., jos näin päätetään.



		Kuinka monta minuuttia merkitään tuntikiertokaavioon?

		Nykyinen (arviointipäivä on 4h 15 min)?

		2x855 (nykyinen, missä arviointi on 4h15 min+60 minuuttia)

		Vähemmän (oletetaan, että opiskelija tekee itsenäisesti)

		Yksi vaihtoehto on laittaa 60 minuutin vajaus 5 minuutin jaloittelu/wc/siirtymä(Haukilahti) toukoihin.





Tuntikierto

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5		4		1		1

				10:25		11:05																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		6		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30								8				8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





Tuntikierto kokoiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli																		Saanan ehdotukset 25.2.

				Alijakson 14 ensimmäistä päivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:15		8:55				1		2		5		2		5				8:20		9:00				8		2		4		2		1				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:55		9:35																9:00		9:40

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				9:50		10:30				2		5		4		1		1				9:50		10:30				6		3		5		3		5				YS-keskiviikko aamuun?

				10:30		11:10																10:30		11:10																Espoon palkki ti, to aamu

				Ruoka		0:45:00																Ruoka		0:30:00																Pitäisiko keskiviikon ruskea ja keltainen vaihtaa toistepäivän. Tukisi bonuksena päättöviikkoakin. Näyttäisi vahvasti siltä, että kannattaa siirtää. Huonopuoli keltaisesta tulee kaksi aamu tuntia.

				11:55		12:35				3		6		7		6		7				11:40		12:20				4		1		7		1		7				Jos YS :n laittaa keskiviikon aamun, menetetään mahdollisuus tehdä kasin pitkä arviointi.

				12:35		13:15																12:20		13:00																Kuinka paljon lukiossa on toisessa koulussa opettavia opettajia? Ovatko koulut välitunnin päässä? Kuinka paljon tunteja korkeintaan on?

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00						RO										Voisiko urheilulinjan ottaa huomioon osoittamalla aamukoodit koululle.

				13:30		14:10				4		3		6		4		6				13:10		13:50				2		5		6		4		6

				14:10		14:50								8				8				13:50		14:30								8				8

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				15:05		15:45				8		7				3						14:40		15:20				3		7				6

				15:45		16:25								YS								15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri																																				1. puolisko: 80 lyhentää palautepäivien koodeja n. 45 min

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä																								2. puolisko: 75+7 arv. Päivää tekee lähes mahdottomaksi opettaa 1 opintopiste 11 päivässä (5-6 opetuskertaa), 75+4 päättö tekee 2 koodin päivistä pitkiä

				9:00		11:15				2		8		4		5																								Yhden värin kesto pitäisi olla 3x45=2h15m (80 tunnit), jolloin tuntimäärä vastaisti nykyistä (75 tunnit).

																																								Pitäisikö päivien alkaa vielä myöhemmin esim 9.30 (urheilu)?



				Ruoka		60 min																																		Voisiko ruokatunti olla pidempi. Kunnon siesta, jolloin ruokavuorojakin voisi jakaa useampia.

				12:15		14:30				1		7		3		6





										YS				YS																										Normiviikoille jäävää YS-aikaa on vähemmän, mutta palautepäivinä sitä voi olla enemmän.

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																																				Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe																						Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5																						Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																																		Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																																						1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1																						9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:45:00

				11:45		12:25				3		6		8		6		7

				12:25		13:05																																		Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																																		12:25		14:50		1				3

				13:15		13:55				4		3				4

				13:55		14:35

				Tauko		0:10:00

				14:45		15:25				8		7				3

				15:25		16:05

														Sinistä 80+80+4x45-45=295

														Nykyisessä arviointiviikko + 75 minuuttiset ot. jää 60 minuuttia käyttämättä





Esimerkki jaksosta

				Värien sijoittuminen jaksoon 14+4 Mallissa

				Yksi vuoden viidestä jaksta, 36 opetuspäivää, loput 1,5 päivää ovat koulun muuta toimintaa esimerkiksi kevätjuhla

				1. alijakso																																												2. alijakso

				14 päivää perustuntikiertokaaviolla																																		Palautepäivät										14 päivää perustuntikiertokaaviolla																										Pari poikkeusta								Päättöpäivät

				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4

				ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe														ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5														2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5

																																																																																		2		6		4		5

																																						2		8		4		5

				5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1														5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1





				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				1		7		3		6				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7				1				3





				3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3		6		4		6														3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3				4

						8				8								8				8								8				8																8				8								8				8



				7				3						8		7				3						8		7				3																7				3						8		7				3						8		7				3

						YS												YS												YS																				YS												YS





Koulupäivien lkm

		Työpäivien lukumäärä

		ma		ti		ke		to		pe		la		su

		x						x		X				x		188		188

		x		x						x		X				187		188

				x		x						x		X		188		188

		X				x		x						x		188		187

		x		X				x		x						187		187

				x		X				x		x				188		187

						x		X				x		x		189		188

																1315		1313

																		187.7857142857





Moduulit

		Opintopisteet		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

		Äidinkieli				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		S2/ R2				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Ruotsi				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Toinen kotimainen A		1						2				3				4				5				6				7				8



		Toinen kotimainen B1		1						2				3				4				5				6				7



		A-kielet		1						2				3				4				5				6				7				8



		B2/B3 kielet				B31				B32				B33/B21				B34/B22				B35/B23				B36/B24				B37/B25				B38/B26				B27				B28



		Matematiikka pitkä				1						2				3						4				5						6				7				Til. ja TN 8		Tal. 9				III 10				algo. 11				III 12				kertaus



		Matematiikka lyhyt				1				MAA2 2				MAA3 3				4				MAA8 5		Tal 6		MAA9 tal. 7				MAA6 8				9



		Biologia				1		2		3				4				5				6



		Maantiede				1				2				3				4



		Fysiikka		1		2				3				4				5				6				7				8



		Kemia		1		2				3				4				5				6



		Filosofia				1				2				3				4



		Psykologia				1				2				3				4				5



		Historia				1				2				3				4				5				6



		Yhteiskuntaoppi				1				2				3				4



		Uskonto/ET				1				2				3				4				5				6



		Terveystieto				1				2				3



		Liikunta				1				2				3				4				5



		Musiikki/Kuvataide				1				2				3				4



		Opinto-ohjaus				1				2



		Lukiodiplomit

		Taiteiden väliset

		Opiskelijan ohjaus







27.2. LoRyn päivityksiä

				5. Jaksojärjestelmä 75 min

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:37:30				ma		ti				to		pe																												ke

				8:15		8:52				1		2				2		5																										8:15		5

				8:52		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen																						9:30

				9:45		10:22				2		5				1		1																										9:45		4

				10:22		11:00																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:45:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti																				11:00

				11:45		12:22				3		6				6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty																				11:45		7

				12:22		13:00																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti																				13:00

				13:15		13:52				4		3				4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia																				13:15		6 13:55

																																												13:55

				13:52		14:30												8						Yksi sisarpalkki																				14:05		8

				Tauko		0:15:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:45		15:22				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla



				15:22		16:00																																						15:20		YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





kokeiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		YS		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30								8

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5				1		1

				10:25		11:05								6										Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		4		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30												8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7		5		3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti				to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		8		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5				1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6				6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3		4		4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7		5		3

				15:20		16:00





Taul1

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (2)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (3)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (4)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (5)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (6)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (7)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (8)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (9)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6





				2		5





				3		6

								2		4



				4		3





				8		7







Taul1 (11)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8																																4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





				2		5																																		2		5																																		2		5





				3		6																																		3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4																																		2		4



				4		3																																		4		3																																		4		3





				8		7																																		8		7																																		8		7



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





				2		5																																		2		5





				3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4



				4		3																																		4		3





				8		7																																		8		7







Taul1 (10)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5																												3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1																																		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7																																		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8																																4		6		8



										4		6																																		4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8																																		3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

						2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





						5																																		2		5																																		2		5





						6																																		3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4																																		2		4



						3																																		4		3																																		4		3





						7																																		8		7																																		8		7



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7																										2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





																																		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





																																		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7
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5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3

ma ti ke to pe ma


FAQ

		5. jaksoa						4. jaksoa

		Opettajalla 4 kurssi samaan aikaan.						Opettajalla 5 kurssia samaan aikaan.

		Opettajalla 100 opiskelijaa samaan aikaan.						Opettajalla 125 opiskelijaa samaan aikaan.

		Opiskelijalla 6 ainetta samaan aikaan.						Opiskelijalla 7,5 ainetta samaan aikaan.



		Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson loppuun.						Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson sisälle loppupuolelle.

		Kevään kirjoitukset alkavat n. 5 viikkoa 4. jakson alkamisen jälkeen.						Kevään kirjoitukset alkavat 3. jakson ihan lopussa.

		3. jakson sisällä						Jaksojen vaihtuessa.

		Äidinkieli 9 kurssia 13 jaksossa.						Äidinkieli 9 kurssia 10 jaksossa.

								B3-kieli 8 kurssia 8 jaksossa (syksy)

								B3+B2 10 kurssia 10 jaksossa (kevät)

		Matematiikka 14 kurssia 13 jaksossa						Matematiikka 14 kurssia 10 jaksossa

		A-kieli syksyllä 8 kurssia 10 jaksossa.						A-kieli syksyllä 8 kurssia 8 jaksossa.

		225 minuuttia						180 minuuttia (Jos syksyn jaksot päättyvät joululomaan, 190 minuuttia /viikko syksyllä ja 170 keväällä)

		5x45 minuuttia						4x45 minuuttia

		3x75 minuuttia						3x60 minuuttia

								2x90 minuuttia

		75 minuuttia		80 minuuttia				60 minuuttia		90 minuuttia

		3		3				3		2

		8		8				9 (10)		9 (10)

		40		40				36		36

		FAQ

		Mikään malli ei lisää opiskelijan vapaa-aikaa. Erikseen voidaan päättää, että kontakti opetusta on vähemmän, mutta sillä ei ole tekemistä mallin kanssa.

		4. jaksoa vai 5. jaksoa?

		4J tai 5J valinnassa ei ole kyse tuntikierron valinnasta tai päivän tauotuksesta. 

		4J ja 5J Valinta vaikuttaa samanaikaisten kurssien (opiskelijoiden) lukumäärään ja päättöpäivien sijaintiin kalenterissa, mikä vaikuttaa suuresti esim. kirjoituksiin ja lomiin.

		4J tai 5J valinta vaikuttaa onko mielekkäät tuntien pituudet 5J: 5x45 ja 3x75 tai 4J: 3x60 ja 2x90

		4J tai 5J valinta vaikuttaa kuinka monta peräkkäistä jaksoa lukioaikaan mahtuu

		45 minuutin tunnit?

		Tälle ei ole ollut kannatusta, eikä sitä ole pohdittu pidempään.

		Kolme kertaa viikossa (3x60, 3x75) vai kaksi kertaa viikossa (2x90)

		Tässä ei valita taukojen yhteenlaskettua määrää, mutta pidemmät tunnit mahdollistavat pidemmät tauot, koska niitä voi olla harvemmin (kerran 90 minuutissa).

		Pidemmissä tunneissa tunti "palikat" ovat isompia, jolloin lukujärjestyksessä päivien alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat enemmän.

		Pidemmissä tunneissä hyppärit vähenee, mutta ne ovat pidempiä.

		Vähän koodeja jaksossa 5J: 6, 7 tai 4J: 8, 9 verrattuna paljon koodeja jaksossa  5J:8,9 tai 4J: 10

		Koodien lukumäärään voi ajatella vaikuttavan myös ns. hylkiökoodit, joista harvat opiskelijat valitsevat tunteja.

		Koodien lukumäärä ei vaikuta opiskelijan tai opettajan työmäärään. (Paitsi isommalla koodimäärällä opiskelija voi koko lukiossa opiskella enemmän ja siten kasvattaa työmäärää.)

		Opiskelijoiden käytössä olevien koodien määrä vaikuttaa hyppytuntien määrään. Paljon koodeja niin opiskelija on kauemmin koulussa. Vähän koodeja opiskelija tekee enemmän läksyjä kotona.

		Koodien lukumäärällä voidaan vaikuttaa taukojen pituuteen. Vähän koodeja niin tauot voi olla pidempiä.

		Koodien vähentäminen vähentää valintoja.

		Koodien lisääminen lisää tilojen käyttöastetta.

		Koodien vähentäminen opiskelijoilta lisää opettajien mahdollisuuksia löytää aikaa YT :lle.

		Koodien määrään vaikuttaa

		Varataanko yksi koodi Espoon yhteisille kursseille

		Onko koulua perjantaina kello 16 asti?

		Kuinka paljon varataan kalenteriin kiinteätä YT-aikaa

		Sijoitetaanko jokin koodi pelkästään aamuun

		Kuinka paljon varataan koodeja usean koulun opettajille (tällä on pieni vaikutus).

		Väliarvioinnilla vai ilman?

		Oletuksena yhden jakson aikana on suurinpiirtein yhtämonta arviointi/palaute-päivää, kuin on koodejakin.

		Se kuinka arviointipäivät jaetaan väli- ja päättöviikon kesken ei vaikuta opettajan tai opiskelijan kokonaistyömäärään.

		Oletuksena on, että joitain opintojaksoja päättyy molemmissa  jaksojärjestelmässä jakson puolessavälissä.

		Jos väliarviointia ei ole, arvosanaan tarvittava näyttö täytyy tehdä oppituntien puitteissa (60-90 minuuttia+mahdolliset välitunnit). Toinen vaihtoehto on vaihtaa oppituntia toisen koodin kanssa. Tätä helpottaa sisarkoodit, mutta se toimii vain, jos kyseessä on yhteinen opintojakso (=samat opiskelijat).

		Väliarviointia ei ole tarkoitettu summatiiviseen arviointiin muuta kuin päättyvissä opintojaksoissa. Muilla koodeille se mahdollistaa pidemmät opintosessiot tai esimerkiksi vierailut ja retket.

		Jos perusoppitunteja ei haluta vähentää, väliarviointipäivät lyhentävät päättöpäivien lukumäärää. Tästä seuraa, että samalle päivälle tulee joskus kaksi summatiivista arviointia. Siihen kuinka usein tämä tapahtuu, voidaan vaikuttaa palkkien ja opintojaksojen suunnittelulla.

		Jos pidetään täyspitkä päättöviikko, puolikasta kurssia (1op) on erittäin vaikea järjestää jakson jälkimmäisellä puoliskolla, koska päättöviikko vie ison osan päivistä.

		Väliarvioinnin vaikutusta päättöpäivien koodien päällekkäisyyteen voidaan vähentää, yhdistämällä päättöviikkoa edeltävältä viikolta sisarkoodeja. Tästä on esimerkki 5J 80 minuuttia mallissa. Samaa ideaa voidaan käyttää missä tahansa mallissa.

		Väli- ja päättöpäivät 4. ja 5. jakson malleissa

		Neljän jakson mallissa koodeja on pari enemmän. Tämä pidentää välipäiviä yhdellä ja täyspitkää päättövikkoa kahdella päivällä. Jolloin arviointiviikot ovat pidempiä, mutta niitä on harvemmin.

		75 vai 80 minuuttia, kun opetuskertojen määrä pysyy samana? (tai 60 vai 65)

		Lisäys ei kasvata opiskelijan tai opettajan kokonaistyöaikaa.

		Esillä olevassa 80 minuutin mallissa viisi minuuttia on siirretty arviointiviikoilta.

		80 minuutin mallissa normaalit päivät ovat pidempiä tai tauot lyhyempiä. Yksi vaihtoehto on ottaa tästä 80 minuutista viisi minuuttia keskeltä (tai tarvittaessa jälkeen) nimetyksi jaloittelu/ jumppa tauoksi (opiskelija voi käy vessassa, täyttämässä vesipullon tms.) 75 mallissa vastaava tauon ottaminen oppitunnista voisi tarkoittaa vapaaehtoista kyselytuntia ennen koetta, jolloin opiskelijat ovat voineet jäädä kotiin nukkumaan hieman pidemmäksi aikaa tai tulleet kouluun keskustelemaan opettajan kanssa. Lukiossa, jossa tarvitaan välttämättä 15 minuutin välitunnit voidaan siirtää tästä 80 minuutin tunnista 5 minuuttia päättöviikolla päivän alkuun tai loppuun häiritsemättä Espoon yhteistäkurssitarjontaa.

		75 mallissa yhden koodin arviointipäivissä oleva aika on n. 85 minuuttia enemmän verrattuan 80 minuuttiseen malliin. (5 jakso mallissa)

		Esimerkki mallissa (5J80min) on yksi koodi jolla on 2x80+2x40. Tämä mahdollistaa ettei perjantaina viimeinen oppitunti tai opettajien YT-pääty yhtä myöhään, kuin muina päivinä. 80 minuuttia on 2x40, kun 75 olisi 2x37,5. (Perjantain lyhentämiseen on muitakin keinoja, kuten koodien vähentäminen.) Tällä erikoisemmalla koodilla on vaikutusta myös päättöviikkoon.



		Sisarpalkit

		Lyhyesti: ei ole riippuvainen mallista, Paljon rinnakkaiskoodeja mahdollistaa pidempien vierailujen järjestämisen useampana päivänä, mutta rajaa jonkinverran muuta sijoittelua



		Monen koulun opettajat

		Kahden reunakoodin tekeminen toisen koulun käyttöön ei aiheuta mitään ongelmia, kolmen koodin tekeminen vaatii jo pieniä muutoksia koodien sijoittelussa reunoille ja neljä koodia vaatii selkeästi ap/ip palkkien tekemistä.

		Onko kenelläkään edes tarvetta neljälle koodille? Kuinka kauaksi pitää siirtyä, jos siirtyminen on kesken päivän?



		Espoon yhteinen kurssitarjonta

		Espoon tasoisen yhteisen koodin tekeminen vaikuttaa selvästi kurssitarjottimeen vähentäen koodien määrää (pakottamalla yhden koodin selkeäasti reunaan), Laitetaanko koodi aamuun vai iltaan vaikuttaa selvästi kaavioon.

		Mallilla ei ole juurikaan merkitystä, kuinka hyvin yhteinen on tehtävissä. Periaatteessa 4. jakso systeemissä yhteisiä on vuoden aikana 4. ja 5-jaksossa 5, joten 4.jaksossa menee yksi koodi vuoden aikana vähemmän.



		Tauot

		Taukojen pituus ei ole riippuvainen jaksojen lukumäärästä. Taukojen maksimipituuteen vaikuttaa ennen kaikke koodien lukumäärä jaksossa ja kuinka paljon opetusta on päättöviikolla.

		80 minuutin mallissa ei ole mahdollista pitää 15 minuutin välituntia ja 45 minuutin ruokatuntia. Samoin kuin 75 mallissa on todella vaikea pitää kaikkea opetusta arviointipäivinä. Kaikissa malleissa osa opetuksesta voidaan mahdollisesti käyttää taukoihin tms., jos näin päätetään.



		Kuinka monta minuuttia merkitään tuntikiertokaavioon?

		Nykyinen (arviointipäivä on 4h 15 min)?

		2x855 (nykyinen, missä arviointi on 4h15 min+60 minuuttia)

		Vähemmän (oletetaan, että opiskelija tekee itsenäisesti)

		Yksi vaihtoehto on laittaa 60 minuutin vajaus 5 minuutin jaloittelu/wc/siirtymä(Haukilahti) toukoihin.





Tuntikierto

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5		4		1		1

				10:25		11:05																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		6		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30								8				8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





Tuntikierto kokoiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli																		Saanan ehdotukset 25.2.

				Alijakson 14 ensimmäistä päivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:15		8:55				1		2		5		2		5				8:20		9:00				8		2		4		2		1				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:55		9:35																9:00		9:40

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				9:50		10:30				2		5		4		1		1				9:50		10:30				6		3		5		3		5				YS-keskiviikko aamuun?

				10:30		11:10																10:30		11:10																Espoon palkki ti, to aamu

				Ruoka		0:45:00																Ruoka		0:30:00																Pitäisiko keskiviikon ruskea ja keltainen vaihtaa toistepäivän. Tukisi bonuksena päättöviikkoakin. Näyttäisi vahvasti siltä, että kannattaa siirtää. Huonopuoli keltaisesta tulee kaksi aamu tuntia.

				11:55		12:35				3		6		7		6		7				11:40		12:20				4		1		7		1		7				Jos YS :n laittaa keskiviikon aamun, menetetään mahdollisuus tehdä kasin pitkä arviointi.

				12:35		13:15																12:20		13:00																Kuinka paljon lukiossa on toisessa koulussa opettavia opettajia? Ovatko koulut välitunnin päässä? Kuinka paljon tunteja korkeintaan on?

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00						RO										Voisiko urheilulinjan ottaa huomioon osoittamalla aamukoodit koululle.

				13:30		14:10				4		3		6		4		6				13:10		13:50				2		5		6		4		6

				14:10		14:50								8				8				13:50		14:30								8				8

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				15:05		15:45				8		7				3						14:40		15:20				3		7				6

				15:45		16:25								YS								15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri																																				1. puolisko: 80 lyhentää palautepäivien koodeja n. 45 min

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä																								2. puolisko: 75+7 arv. Päivää tekee lähes mahdottomaksi opettaa 1 opintopiste 11 päivässä (5-6 opetuskertaa), 75+4 päättö tekee 2 koodin päivistä pitkiä

				9:00		11:15				2		8		4		5																								Yhden värin kesto pitäisi olla 3x45=2h15m (80 tunnit), jolloin tuntimäärä vastaisti nykyistä (75 tunnit).

																																								Pitäisikö päivien alkaa vielä myöhemmin esim 9.30 (urheilu)?



				Ruoka		60 min																																		Voisiko ruokatunti olla pidempi. Kunnon siesta, jolloin ruokavuorojakin voisi jakaa useampia.

				12:15		14:30				1		7		3		6





										YS				YS																										Normiviikoille jäävää YS-aikaa on vähemmän, mutta palautepäivinä sitä voi olla enemmän.

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																																				Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe																						Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5																						Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																																		Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																																						1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1																						9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:45:00

				11:45		12:25				3		6		8		6		7

				12:25		13:05																																		Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																																		12:25		14:50		1				3

				13:15		13:55				4		3				4

				13:55		14:35

				Tauko		0:10:00

				14:45		15:25				8		7				3

				15:25		16:05

														Sinistä 80+80+4x45-45=295

														Nykyisessä arviointiviikko + 75 minuuttiset ot. jää 60 minuuttia käyttämättä





Esimerkki jaksosta

				Värien sijoittuminen jaksoon 14+4 Mallissa

				Yksi vuoden viidestä jaksta, 36 opetuspäivää, loput 1,5 päivää ovat koulun muuta toimintaa esimerkiksi kevätjuhla

				1. alijakso																																												2. alijakso

				14 päivää perustuntikiertokaaviolla																																		Palautepäivät										14 päivää perustuntikiertokaaviolla																										Pari poikkeusta								Päättöpäivät

				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4

				ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe														ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5														2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5

																																																																																		2		6		4		5

																																						2		8		4		5

				5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1														5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1





				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				1		7		3		6				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7				1				3





				3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3		6		4		6														3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3				4

						8				8								8				8								8				8																8				8								8				8



				7				3						8		7				3						8		7				3																7				3						8		7				3						8		7				3

						YS												YS												YS																				YS												YS





Koulupäivien lkm

		Työpäivien lukumäärä

		ma		ti		ke		to		pe		la		su

		x						x		X				x		188		188

		x		x						x		X				187		188

				x		x						x		X		188		188

		X				x		x						x		188		187

		x		X				x		x						187		187

				x		X				x		x				188		187

						x		X				x		x		189		188

																1315		1313

																		187.7857142857





Moduulit

		Opintopisteet		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

		Äidinkieli				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		S2/ R2				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Ruotsi				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Toinen kotimainen A		1						2				3				4				5				6				7				8



		Toinen kotimainen B1		1						2				3				4				5				6				7



		A-kielet		1						2				3				4				5				6				7				8



		B2/B3 kielet				B31				B32				B33/B21				B34/B22				B35/B23				B36/B24				B37/B25				B38/B26				B27				B28



		Matematiikka pitkä				1						2				3						4				5						6				7				Til. ja TN 8		Tal. 9				III 10				algo. 11				III 12				kertaus



		Matematiikka lyhyt				1				MAA2 2				MAA3 3				4				MAA8 5		Tal 6		MAA9 tal. 7				MAA6 8				9



		Biologia				1		2		3				4				5				6



		Maantiede				1				2				3				4



		Fysiikka		1		2				3				4				5				6				7				8



		Kemia		1		2				3				4				5				6



		Filosofia				1				2				3				4



		Psykologia				1				2				3				4				5



		Historia				1				2				3				4				5				6



		Yhteiskuntaoppi				1				2				3				4



		Uskonto/ET				1				2				3				4				5				6



		Terveystieto				1				2				3



		Liikunta				1				2				3				4				5



		Musiikki/Kuvataide				1				2				3				4



		Opinto-ohjaus				1				2



		Lukiodiplomit

		Taiteiden väliset

		Opiskelijan ohjaus







27.2. LoRyn päivityksiä

				5. Jaksojärjestelmä 75 min

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:37:30				ma		ti				to		pe																												ke

				8:15		8:52				1		2				2		5																										8:15		5

				8:52		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen																						9:30

				9:45		10:22				2		5				1		1																										9:45		4

				10:22		11:00																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:45:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti																				11:00

				11:45		12:22				3		6				6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty																				11:45		7

				12:22		13:00																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti																				13:00

				13:15		13:52				4		3				4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia																				13:15		6 13:55

																																												13:55

				13:52		14:30												8						Yksi sisarpalkki																				14:05		8

				Tauko		0:15:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:45		15:22				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla



				15:22		16:00																																						15:20		YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





kokeiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		YS		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30								8

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5				1		1

				10:25		11:05								6										Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		4		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30												8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7		5		3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti				to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		8		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5				1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6				6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3		4		4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7		5		3

				15:20		16:00





Taul1

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (2)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (3)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (4)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (5)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (6)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (7)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (8)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit
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5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3

ma ti ke to pe ma


FAQ

		5. jaksoa						4. jaksoa

		Opettajalla 4 kurssi samaan aikaan.						Opettajalla 5 kurssia samaan aikaan.

		Opettajalla 100 opiskelijaa samaan aikaan.						Opettajalla 125 opiskelijaa samaan aikaan.

		Opiskelijalla 6 ainetta samaan aikaan.						Opiskelijalla 7,5 ainetta samaan aikaan.



		Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson loppuun.						Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson sisälle loppupuolelle.

		Kevään kirjoitukset alkavat n. 5 viikkoa 4. jakson alkamisen jälkeen.						Kevään kirjoitukset alkavat 3. jakson ihan lopussa.

		3. jakson sisällä						Jaksojen vaihtuessa.

		Äidinkieli 9 kurssia 13 jaksossa.						Äidinkieli 9 kurssia 10 jaksossa.

								B3-kieli 8 kurssia 8 jaksossa (syksy)

								B3+B2 10 kurssia 10 jaksossa (kevät)

		Matematiikka 14 kurssia 13 jaksossa						Matematiikka 14 kurssia 10 jaksossa

		A-kieli syksyllä 8 kurssia 10 jaksossa.						A-kieli syksyllä 8 kurssia 8 jaksossa.

		225 minuuttia						180 minuuttia (Jos syksyn jaksot päättyvät joululomaan, 190 minuuttia /viikko syksyllä ja 170 keväällä)

		5x45 minuuttia						4x45 minuuttia

		3x75 minuuttia						3x60 minuuttia

								2x90 minuuttia

		75 minuuttia		80 minuuttia				60 minuuttia		90 minuuttia

		3		3				3		2

		8		8				9 (10)		9 (10)

		40		40				36		36

		FAQ

		Mikään malli ei lisää opiskelijan vapaa-aikaa. Erikseen voidaan päättää, että kontakti opetusta on vähemmän, mutta sillä ei ole tekemistä mallin kanssa.

		4. jaksoa vai 5. jaksoa?

		4J tai 5J valinnassa ei ole kyse tuntikierron valinnasta tai päivän tauotuksesta. 

		4J ja 5J Valinta vaikuttaa samanaikaisten kurssien (opiskelijoiden) lukumäärään ja päättöpäivien sijaintiin kalenterissa, mikä vaikuttaa suuresti esim. kirjoituksiin ja lomiin.

		4J tai 5J valinta vaikuttaa onko mielekkäät tuntien pituudet 5J: 5x45 ja 3x75 tai 4J: 3x60 ja 2x90

		4J tai 5J valinta vaikuttaa kuinka monta peräkkäistä jaksoa lukioaikaan mahtuu

		45 minuutin tunnit?

		Tälle ei ole ollut kannatusta, eikä sitä ole pohdittu pidempään.

		Kolme kertaa viikossa (3x60, 3x75) vai kaksi kertaa viikossa (2x90)

		Tässä ei valita taukojen yhteenlaskettua määrää, mutta pidemmät tunnit mahdollistavat pidemmät tauot, koska niitä voi olla harvemmin (kerran 90 minuutissa).

		Pidemmissä tunneissa tunti "palikat" ovat isompia, jolloin lukujärjestyksessä päivien alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat enemmän.

		Pidemmissä tunneissä hyppärit vähenee, mutta ne ovat pidempiä.

		Vähän koodeja jaksossa 5J: 6, 7 tai 4J: 8, 9 verrattuna paljon koodeja jaksossa  5J:8,9 tai 4J: 10

		Koodien lukumäärään voi ajatella vaikuttavan myös ns. hylkiökoodit, joista harvat opiskelijat valitsevat tunteja.

		Koodien lukumäärä ei vaikuta opiskelijan tai opettajan työmäärään. (Paitsi isommalla koodimäärällä opiskelija voi koko lukiossa opiskella enemmän ja siten kasvattaa työmäärää.)

		Opiskelijoiden käytössä olevien koodien määrä vaikuttaa hyppytuntien määrään. Paljon koodeja niin opiskelija on kauemmin koulussa. Vähän koodeja opiskelija tekee enemmän läksyjä kotona.

		Koodien lukumäärällä voidaan vaikuttaa taukojen pituuteen. Vähän koodeja niin tauot voi olla pidempiä.

		Koodien vähentäminen vähentää valintoja.

		Koodien lisääminen lisää tilojen käyttöastetta.

		Koodien vähentäminen opiskelijoilta lisää opettajien mahdollisuuksia löytää aikaa YT :lle.

		Koodien määrään vaikuttaa

		Varataanko yksi koodi Espoon yhteisille kursseille

		Onko koulua perjantaina kello 16 asti?

		Kuinka paljon varataan kalenteriin kiinteätä YT-aikaa

		Sijoitetaanko jokin koodi pelkästään aamuun

		Kuinka paljon varataan koodeja usean koulun opettajille (tällä on pieni vaikutus).

		Väliarvioinnilla vai ilman?

		Oletuksena yhden jakson aikana on suurinpiirtein yhtämonta arviointi/palaute-päivää, kuin on koodejakin.

		Se kuinka arviointipäivät jaetaan väli- ja päättöviikon kesken ei vaikuta opettajan tai opiskelijan kokonaistyömäärään.

		Oletuksena on, että joitain opintojaksoja päättyy molemmissa  jaksojärjestelmässä jakson puolessavälissä.

		Jos väliarviointia ei ole, arvosanaan tarvittava näyttö täytyy tehdä oppituntien puitteissa (60-90 minuuttia+mahdolliset välitunnit). Toinen vaihtoehto on vaihtaa oppituntia toisen koodin kanssa. Tätä helpottaa sisarkoodit, mutta se toimii vain, jos kyseessä on yhteinen opintojakso (=samat opiskelijat).

		Väliarviointia ei ole tarkoitettu summatiiviseen arviointiin muuta kuin päättyvissä opintojaksoissa. Muilla koodeille se mahdollistaa pidemmät opintosessiot tai esimerkiksi vierailut ja retket.

		Jos perusoppitunteja ei haluta vähentää, väliarviointipäivät lyhentävät päättöpäivien lukumäärää. Tästä seuraa, että samalle päivälle tulee joskus kaksi summatiivista arviointia. Siihen kuinka usein tämä tapahtuu, voidaan vaikuttaa palkkien ja opintojaksojen suunnittelulla.

		Jos pidetään täyspitkä päättöviikko, puolikasta kurssia (1op) on erittäin vaikea järjestää jakson jälkimmäisellä puoliskolla, koska päättöviikko vie ison osan päivistä.

		Väliarvioinnin vaikutusta päättöpäivien koodien päällekkäisyyteen voidaan vähentää, yhdistämällä päättöviikkoa edeltävältä viikolta sisarkoodeja. Tästä on esimerkki 5J 80 minuuttia mallissa. Samaa ideaa voidaan käyttää missä tahansa mallissa.

		Väli- ja päättöpäivät 4. ja 5. jakson malleissa

		Neljän jakson mallissa koodeja on pari enemmän. Tämä pidentää välipäiviä yhdellä ja täyspitkää päättövikkoa kahdella päivällä. Jolloin arviointiviikot ovat pidempiä, mutta niitä on harvemmin.

		75 vai 80 minuuttia, kun opetuskertojen määrä pysyy samana? (tai 60 vai 65)

		Lisäys ei kasvata opiskelijan tai opettajan kokonaistyöaikaa.

		Esillä olevassa 80 minuutin mallissa viisi minuuttia on siirretty arviointiviikoilta.

		80 minuutin mallissa normaalit päivät ovat pidempiä tai tauot lyhyempiä. Yksi vaihtoehto on ottaa tästä 80 minuutista viisi minuuttia keskeltä (tai tarvittaessa jälkeen) nimetyksi jaloittelu/ jumppa tauoksi (opiskelija voi käy vessassa, täyttämässä vesipullon tms.) 75 mallissa vastaava tauon ottaminen oppitunnista voisi tarkoittaa vapaaehtoista kyselytuntia ennen koetta, jolloin opiskelijat ovat voineet jäädä kotiin nukkumaan hieman pidemmäksi aikaa tai tulleet kouluun keskustelemaan opettajan kanssa. Lukiossa, jossa tarvitaan välttämättä 15 minuutin välitunnit voidaan siirtää tästä 80 minuutin tunnista 5 minuuttia päättöviikolla päivän alkuun tai loppuun häiritsemättä Espoon yhteistäkurssitarjontaa.

		75 mallissa yhden koodin arviointipäivissä oleva aika on n. 85 minuuttia enemmän verrattuan 80 minuuttiseen malliin. (5 jakso mallissa)

		Esimerkki mallissa (5J80min) on yksi koodi jolla on 2x80+2x40. Tämä mahdollistaa ettei perjantaina viimeinen oppitunti tai opettajien YT-pääty yhtä myöhään, kuin muina päivinä. 80 minuuttia on 2x40, kun 75 olisi 2x37,5. (Perjantain lyhentämiseen on muitakin keinoja, kuten koodien vähentäminen.) Tällä erikoisemmalla koodilla on vaikutusta myös päättöviikkoon.



		Sisarpalkit

		Lyhyesti: ei ole riippuvainen mallista, Paljon rinnakkaiskoodeja mahdollistaa pidempien vierailujen järjestämisen useampana päivänä, mutta rajaa jonkinverran muuta sijoittelua



		Monen koulun opettajat

		Kahden reunakoodin tekeminen toisen koulun käyttöön ei aiheuta mitään ongelmia, kolmen koodin tekeminen vaatii jo pieniä muutoksia koodien sijoittelussa reunoille ja neljä koodia vaatii selkeästi ap/ip palkkien tekemistä.

		Onko kenelläkään edes tarvetta neljälle koodille? Kuinka kauaksi pitää siirtyä, jos siirtyminen on kesken päivän?



		Espoon yhteinen kurssitarjonta

		Espoon tasoisen yhteisen koodin tekeminen vaikuttaa selvästi kurssitarjottimeen vähentäen koodien määrää (pakottamalla yhden koodin selkeäasti reunaan), Laitetaanko koodi aamuun vai iltaan vaikuttaa selvästi kaavioon.

		Mallilla ei ole juurikaan merkitystä, kuinka hyvin yhteinen on tehtävissä. Periaatteessa 4. jakso systeemissä yhteisiä on vuoden aikana 4. ja 5-jaksossa 5, joten 4.jaksossa menee yksi koodi vuoden aikana vähemmän.



		Tauot

		Taukojen pituus ei ole riippuvainen jaksojen lukumäärästä. Taukojen maksimipituuteen vaikuttaa ennen kaikke koodien lukumäärä jaksossa ja kuinka paljon opetusta on päättöviikolla.

		80 minuutin mallissa ei ole mahdollista pitää 15 minuutin välituntia ja 45 minuutin ruokatuntia. Samoin kuin 75 mallissa on todella vaikea pitää kaikkea opetusta arviointipäivinä. Kaikissa malleissa osa opetuksesta voidaan mahdollisesti käyttää taukoihin tms., jos näin päätetään.



		Kuinka monta minuuttia merkitään tuntikiertokaavioon?

		Nykyinen (arviointipäivä on 4h 15 min)?

		2x855 (nykyinen, missä arviointi on 4h15 min+60 minuuttia)

		Vähemmän (oletetaan, että opiskelija tekee itsenäisesti)

		Yksi vaihtoehto on laittaa 60 minuutin vajaus 5 minuutin jaloittelu/wc/siirtymä(Haukilahti) toukoihin.





Tuntikierto

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5		4		1		1

				10:25		11:05																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		6		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30								8				8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





Tuntikierto kokoiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli																		Saanan ehdotukset 25.2.

				Alijakson 14 ensimmäistä päivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:15		8:55				1		2		5		2		5				8:20		9:00				8		2		4		2		1				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:55		9:35																9:00		9:40

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				9:50		10:30				2		5		4		1		1				9:50		10:30				6		3		5		3		5				YS-keskiviikko aamuun?

				10:30		11:10																10:30		11:10																Espoon palkki ti, to aamu

				Ruoka		0:45:00																Ruoka		0:30:00																Pitäisiko keskiviikon ruskea ja keltainen vaihtaa toistepäivän. Tukisi bonuksena päättöviikkoakin. Näyttäisi vahvasti siltä, että kannattaa siirtää. Huonopuoli keltaisesta tulee kaksi aamu tuntia.

				11:55		12:35				3		6		7		6		7				11:40		12:20				4		1		7		1		7				Jos YS :n laittaa keskiviikon aamun, menetetään mahdollisuus tehdä kasin pitkä arviointi.

				12:35		13:15																12:20		13:00																Kuinka paljon lukiossa on toisessa koulussa opettavia opettajia? Ovatko koulut välitunnin päässä? Kuinka paljon tunteja korkeintaan on?

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00						RO										Voisiko urheilulinjan ottaa huomioon osoittamalla aamukoodit koululle.

				13:30		14:10				4		3		6		4		6				13:10		13:50				2		5		6		4		6

				14:10		14:50								8				8				13:50		14:30								8				8

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				15:05		15:45				8		7				3						14:40		15:20				3		7				6

				15:45		16:25								YS								15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri																																				1. puolisko: 80 lyhentää palautepäivien koodeja n. 45 min

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä																								2. puolisko: 75+7 arv. Päivää tekee lähes mahdottomaksi opettaa 1 opintopiste 11 päivässä (5-6 opetuskertaa), 75+4 päättö tekee 2 koodin päivistä pitkiä

				9:00		11:15				2		8		4		5																								Yhden värin kesto pitäisi olla 3x45=2h15m (80 tunnit), jolloin tuntimäärä vastaisti nykyistä (75 tunnit).

																																								Pitäisikö päivien alkaa vielä myöhemmin esim 9.30 (urheilu)?



				Ruoka		60 min																																		Voisiko ruokatunti olla pidempi. Kunnon siesta, jolloin ruokavuorojakin voisi jakaa useampia.

				12:15		14:30				1		7		3		6





										YS				YS																										Normiviikoille jäävää YS-aikaa on vähemmän, mutta palautepäivinä sitä voi olla enemmän.

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																																				Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe																						Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5																						Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																																		Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																																						1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1																						9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:45:00

				11:45		12:25				3		6		8		6		7

				12:25		13:05																																		Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																																		12:25		14:50		1				3

				13:15		13:55				4		3				4

				13:55		14:35

				Tauko		0:10:00

				14:45		15:25				8		7				3

				15:25		16:05

														Sinistä 80+80+4x45-45=295

														Nykyisessä arviointiviikko + 75 minuuttiset ot. jää 60 minuuttia käyttämättä





Esimerkki jaksosta

				Värien sijoittuminen jaksoon 14+4 Mallissa

				Yksi vuoden viidestä jaksta, 36 opetuspäivää, loput 1,5 päivää ovat koulun muuta toimintaa esimerkiksi kevätjuhla

				1. alijakso																																												2. alijakso

				14 päivää perustuntikiertokaaviolla																																		Palautepäivät										14 päivää perustuntikiertokaaviolla																										Pari poikkeusta								Päättöpäivät

				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4

				ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe														ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5														2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5

																																																																																		2		6		4		5

																																						2		8		4		5

				5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1														5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1





				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				1		7		3		6				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7				1				3





				3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3		6		4		6														3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3				4

						8				8								8				8								8				8																8				8								8				8



				7				3						8		7				3						8		7				3																7				3						8		7				3						8		7				3

						YS												YS												YS																				YS												YS





Koulupäivien lkm

		Työpäivien lukumäärä

		ma		ti		ke		to		pe		la		su

		x						x		X				x		188		188

		x		x						x		X				187		188

				x		x						x		X		188		188

		X				x		x						x		188		187

		x		X				x		x						187		187

				x		X				x		x				188		187

						x		X				x		x		189		188

																1315		1313

																		187.7857142857





Moduulit

		Opintopisteet		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

		Äidinkieli				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		S2/ R2				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Ruotsi				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Toinen kotimainen A		1						2				3				4				5				6				7				8



		Toinen kotimainen B1		1						2				3				4				5				6				7



		A-kielet		1						2				3				4				5				6				7				8



		B2/B3 kielet				B31				B32				B33/B21				B34/B22				B35/B23				B36/B24				B37/B25				B38/B26				B27				B28



		Matematiikka pitkä				1						2				3						4				5						6				7				Til. ja TN 8		Tal. 9				III 10				algo. 11				III 12				kertaus



		Matematiikka lyhyt				1				MAA2 2				MAA3 3				4				MAA8 5		Tal 6		MAA9 tal. 7				MAA6 8				9



		Biologia				1		2		3				4				5				6



		Maantiede				1				2				3				4



		Fysiikka		1		2				3				4				5				6				7				8



		Kemia		1		2				3				4				5				6



		Filosofia				1				2				3				4



		Psykologia				1				2				3				4				5



		Historia				1				2				3				4				5				6



		Yhteiskuntaoppi				1				2				3				4



		Uskonto/ET				1				2				3				4				5				6



		Terveystieto				1				2				3



		Liikunta				1				2				3				4				5



		Musiikki/Kuvataide				1				2				3				4



		Opinto-ohjaus				1				2



		Lukiodiplomit

		Taiteiden väliset

		Opiskelijan ohjaus







27.2. LoRyn päivityksiä

				5. Jaksojärjestelmä 75 min

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:37:30				ma		ti				to		pe																												ke

				8:15		8:52				1		2				2		5																										8:15		5

				8:52		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen																						9:30

				9:45		10:22				2		5				1		1																										9:45		4

				10:22		11:00																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:45:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti																				11:00

				11:45		12:22				3		6				6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty																				11:45		7

				12:22		13:00																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti																				13:00

				13:15		13:52				4		3				4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia																				13:15		6 13:55

																																												13:55

				13:52		14:30												8						Yksi sisarpalkki																				14:05		8

				Tauko		0:15:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:45		15:22				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla



				15:22		16:00																																						15:20		YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





kokeiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		YS		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30								8

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5				1		1

				10:25		11:05								6										Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		4		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30												8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7		5		3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti				to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		8		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5				1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6				6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3		4		4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7		5		3

				15:20		16:00





Taul1

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (2)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (3)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (4)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (5)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (6)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (7)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (8)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (9)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6
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5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5
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3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7
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8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8
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3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3

ma ti ke to pe ma


FAQ

		5. jaksoa						4. jaksoa

		Opettajalla 4 kurssi samaan aikaan.						Opettajalla 5 kurssia samaan aikaan.

		Opettajalla 100 opiskelijaa samaan aikaan.						Opettajalla 125 opiskelijaa samaan aikaan.

		Opiskelijalla 6 ainetta samaan aikaan.						Opiskelijalla 7,5 ainetta samaan aikaan.



		Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson loppuun.						Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson sisälle loppupuolelle.

		Kevään kirjoitukset alkavat n. 5 viikkoa 4. jakson alkamisen jälkeen.						Kevään kirjoitukset alkavat 3. jakson ihan lopussa.

		3. jakson sisällä						Jaksojen vaihtuessa.

		Äidinkieli 9 kurssia 13 jaksossa.						Äidinkieli 9 kurssia 10 jaksossa.

								B3-kieli 8 kurssia 8 jaksossa (syksy)

								B3+B2 10 kurssia 10 jaksossa (kevät)

		Matematiikka 14 kurssia 13 jaksossa						Matematiikka 14 kurssia 10 jaksossa

		A-kieli syksyllä 8 kurssia 10 jaksossa.						A-kieli syksyllä 8 kurssia 8 jaksossa.

		225 minuuttia						180 minuuttia (Jos syksyn jaksot päättyvät joululomaan, 190 minuuttia /viikko syksyllä ja 170 keväällä)

		5x45 minuuttia						4x45 minuuttia

		3x75 minuuttia						3x60 minuuttia

								2x90 minuuttia

		75 minuuttia		80 minuuttia				60 minuuttia		90 minuuttia

		3		3				3		2

		8		8				9 (10)		9 (10)

		40		40				36		36

		FAQ

		Mikään malli ei lisää opiskelijan vapaa-aikaa. Erikseen voidaan päättää, että kontakti opetusta on vähemmän, mutta sillä ei ole tekemistä mallin kanssa.

		4. jaksoa vai 5. jaksoa?

		4J tai 5J valinnassa ei ole kyse tuntikierron valinnasta tai päivän tauotuksesta. 

		4J ja 5J Valinta vaikuttaa samanaikaisten kurssien (opiskelijoiden) lukumäärään ja päättöpäivien sijaintiin kalenterissa, mikä vaikuttaa suuresti esim. kirjoituksiin ja lomiin.

		4J tai 5J valinta vaikuttaa onko mielekkäät tuntien pituudet 5J: 5x45 ja 3x75 tai 4J: 3x60 ja 2x90

		4J tai 5J valinta vaikuttaa kuinka monta peräkkäistä jaksoa lukioaikaan mahtuu

		45 minuutin tunnit?

		Tälle ei ole ollut kannatusta, eikä sitä ole pohdittu pidempään.

		Kolme kertaa viikossa (3x60, 3x75) vai kaksi kertaa viikossa (2x90)

		Tässä ei valita taukojen yhteenlaskettua määrää, mutta pidemmät tunnit mahdollistavat pidemmät tauot, koska niitä voi olla harvemmin (kerran 90 minuutissa).

		Pidemmissä tunneissa tunti "palikat" ovat isompia, jolloin lukujärjestyksessä päivien alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat enemmän.

		Pidemmissä tunneissä hyppärit vähenee, mutta ne ovat pidempiä.

		Vähän koodeja jaksossa 5J: 6, 7 tai 4J: 8, 9 verrattuna paljon koodeja jaksossa  5J:8,9 tai 4J: 10

		Koodien lukumäärään voi ajatella vaikuttavan myös ns. hylkiökoodit, joista harvat opiskelijat valitsevat tunteja.

		Koodien lukumäärä ei vaikuta opiskelijan tai opettajan työmäärään. (Paitsi isommalla koodimäärällä opiskelija voi koko lukiossa opiskella enemmän ja siten kasvattaa työmäärää.)

		Opiskelijoiden käytössä olevien koodien määrä vaikuttaa hyppytuntien määrään. Paljon koodeja niin opiskelija on kauemmin koulussa. Vähän koodeja opiskelija tekee enemmän läksyjä kotona.

		Koodien lukumäärällä voidaan vaikuttaa taukojen pituuteen. Vähän koodeja niin tauot voi olla pidempiä.

		Koodien vähentäminen vähentää valintoja.

		Koodien lisääminen lisää tilojen käyttöastetta.

		Koodien vähentäminen opiskelijoilta lisää opettajien mahdollisuuksia löytää aikaa YT :lle.

		Koodien määrään vaikuttaa

		Varataanko yksi koodi Espoon yhteisille kursseille

		Onko koulua perjantaina kello 16 asti?

		Kuinka paljon varataan kalenteriin kiinteätä YT-aikaa

		Sijoitetaanko jokin koodi pelkästään aamuun

		Kuinka paljon varataan koodeja usean koulun opettajille (tällä on pieni vaikutus).

		Väliarvioinnilla vai ilman?

		Oletuksena yhden jakson aikana on suurinpiirtein yhtämonta arviointi/palaute-päivää, kuin on koodejakin.

		Se kuinka arviointipäivät jaetaan väli- ja päättöviikon kesken ei vaikuta opettajan tai opiskelijan kokonaistyömäärään.

		Oletuksena on, että joitain opintojaksoja päättyy molemmissa  jaksojärjestelmässä jakson puolessavälissä.

		Jos väliarviointia ei ole, arvosanaan tarvittava näyttö täytyy tehdä oppituntien puitteissa (60-90 minuuttia+mahdolliset välitunnit). Toinen vaihtoehto on vaihtaa oppituntia toisen koodin kanssa. Tätä helpottaa sisarkoodit, mutta se toimii vain, jos kyseessä on yhteinen opintojakso (=samat opiskelijat).

		Väliarviointia ei ole tarkoitettu summatiiviseen arviointiin muuta kuin päättyvissä opintojaksoissa. Muilla koodeille se mahdollistaa pidemmät opintosessiot tai esimerkiksi vierailut ja retket.

		Jos perusoppitunteja ei haluta vähentää, väliarviointipäivät lyhentävät päättöpäivien lukumäärää. Tästä seuraa, että samalle päivälle tulee joskus kaksi summatiivista arviointia. Siihen kuinka usein tämä tapahtuu, voidaan vaikuttaa palkkien ja opintojaksojen suunnittelulla.

		Jos pidetään täyspitkä päättöviikko, puolikasta kurssia (1op) on erittäin vaikea järjestää jakson jälkimmäisellä puoliskolla, koska päättöviikko vie ison osan päivistä.

		Väliarvioinnin vaikutusta päättöpäivien koodien päällekkäisyyteen voidaan vähentää, yhdistämällä päättöviikkoa edeltävältä viikolta sisarkoodeja. Tästä on esimerkki 5J 80 minuuttia mallissa. Samaa ideaa voidaan käyttää missä tahansa mallissa.

		Väli- ja päättöpäivät 4. ja 5. jakson malleissa

		Neljän jakson mallissa koodeja on pari enemmän. Tämä pidentää välipäiviä yhdellä ja täyspitkää päättövikkoa kahdella päivällä. Jolloin arviointiviikot ovat pidempiä, mutta niitä on harvemmin.

		75 vai 80 minuuttia, kun opetuskertojen määrä pysyy samana? (tai 60 vai 65)

		Lisäys ei kasvata opiskelijan tai opettajan kokonaistyöaikaa.

		Esillä olevassa 80 minuutin mallissa viisi minuuttia on siirretty arviointiviikoilta.

		80 minuutin mallissa normaalit päivät ovat pidempiä tai tauot lyhyempiä. Yksi vaihtoehto on ottaa tästä 80 minuutista viisi minuuttia keskeltä (tai tarvittaessa jälkeen) nimetyksi jaloittelu/ jumppa tauoksi (opiskelija voi käy vessassa, täyttämässä vesipullon tms.) 75 mallissa vastaava tauon ottaminen oppitunnista voisi tarkoittaa vapaaehtoista kyselytuntia ennen koetta, jolloin opiskelijat ovat voineet jäädä kotiin nukkumaan hieman pidemmäksi aikaa tai tulleet kouluun keskustelemaan opettajan kanssa. Lukiossa, jossa tarvitaan välttämättä 15 minuutin välitunnit voidaan siirtää tästä 80 minuutin tunnista 5 minuuttia päättöviikolla päivän alkuun tai loppuun häiritsemättä Espoon yhteistäkurssitarjontaa.

		75 mallissa yhden koodin arviointipäivissä oleva aika on n. 85 minuuttia enemmän verrattuan 80 minuuttiseen malliin. (5 jakso mallissa)

		Esimerkki mallissa (5J80min) on yksi koodi jolla on 2x80+2x40. Tämä mahdollistaa ettei perjantaina viimeinen oppitunti tai opettajien YT-pääty yhtä myöhään, kuin muina päivinä. 80 minuuttia on 2x40, kun 75 olisi 2x37,5. (Perjantain lyhentämiseen on muitakin keinoja, kuten koodien vähentäminen.) Tällä erikoisemmalla koodilla on vaikutusta myös päättöviikkoon.



		Sisarpalkit

		Lyhyesti: ei ole riippuvainen mallista, Paljon rinnakkaiskoodeja mahdollistaa pidempien vierailujen järjestämisen useampana päivänä, mutta rajaa jonkinverran muuta sijoittelua



		Monen koulun opettajat

		Kahden reunakoodin tekeminen toisen koulun käyttöön ei aiheuta mitään ongelmia, kolmen koodin tekeminen vaatii jo pieniä muutoksia koodien sijoittelussa reunoille ja neljä koodia vaatii selkeästi ap/ip palkkien tekemistä.

		Onko kenelläkään edes tarvetta neljälle koodille? Kuinka kauaksi pitää siirtyä, jos siirtyminen on kesken päivän?



		Espoon yhteinen kurssitarjonta

		Espoon tasoisen yhteisen koodin tekeminen vaikuttaa selvästi kurssitarjottimeen vähentäen koodien määrää (pakottamalla yhden koodin selkeäasti reunaan), Laitetaanko koodi aamuun vai iltaan vaikuttaa selvästi kaavioon.

		Mallilla ei ole juurikaan merkitystä, kuinka hyvin yhteinen on tehtävissä. Periaatteessa 4. jakso systeemissä yhteisiä on vuoden aikana 4. ja 5-jaksossa 5, joten 4.jaksossa menee yksi koodi vuoden aikana vähemmän.



		Tauot

		Taukojen pituus ei ole riippuvainen jaksojen lukumäärästä. Taukojen maksimipituuteen vaikuttaa ennen kaikke koodien lukumäärä jaksossa ja kuinka paljon opetusta on päättöviikolla.

		80 minuutin mallissa ei ole mahdollista pitää 15 minuutin välituntia ja 45 minuutin ruokatuntia. Samoin kuin 75 mallissa on todella vaikea pitää kaikkea opetusta arviointipäivinä. Kaikissa malleissa osa opetuksesta voidaan mahdollisesti käyttää taukoihin tms., jos näin päätetään.



		Kuinka monta minuuttia merkitään tuntikiertokaavioon?

		Nykyinen (arviointipäivä on 4h 15 min)?

		2x855 (nykyinen, missä arviointi on 4h15 min+60 minuuttia)

		Vähemmän (oletetaan, että opiskelija tekee itsenäisesti)

		Yksi vaihtoehto on laittaa 60 minuutin vajaus 5 minuutin jaloittelu/wc/siirtymä(Haukilahti) toukoihin.





Tuntikierto

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5		4		1		1

				10:25		11:05																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		6		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30								8				8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





Tuntikierto kokoiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli																		Saanan ehdotukset 25.2.

				Alijakson 14 ensimmäistä päivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:15		8:55				1		2		5		2		5				8:20		9:00				8		2		4		2		1				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:55		9:35																9:00		9:40

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				9:50		10:30				2		5		4		1		1				9:50		10:30				6		3		5		3		5				YS-keskiviikko aamuun?

				10:30		11:10																10:30		11:10																Espoon palkki ti, to aamu

				Ruoka		0:45:00																Ruoka		0:30:00																Pitäisiko keskiviikon ruskea ja keltainen vaihtaa toistepäivän. Tukisi bonuksena päättöviikkoakin. Näyttäisi vahvasti siltä, että kannattaa siirtää. Huonopuoli keltaisesta tulee kaksi aamu tuntia.

				11:55		12:35				3		6		7		6		7				11:40		12:20				4		1		7		1		7				Jos YS :n laittaa keskiviikon aamun, menetetään mahdollisuus tehdä kasin pitkä arviointi.

				12:35		13:15																12:20		13:00																Kuinka paljon lukiossa on toisessa koulussa opettavia opettajia? Ovatko koulut välitunnin päässä? Kuinka paljon tunteja korkeintaan on?

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00						RO										Voisiko urheilulinjan ottaa huomioon osoittamalla aamukoodit koululle.

				13:30		14:10				4		3		6		4		6				13:10		13:50				2		5		6		4		6

				14:10		14:50								8				8				13:50		14:30								8				8

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				15:05		15:45				8		7				3						14:40		15:20				3		7				6

				15:45		16:25								YS								15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri																																				1. puolisko: 80 lyhentää palautepäivien koodeja n. 45 min

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä																								2. puolisko: 75+7 arv. Päivää tekee lähes mahdottomaksi opettaa 1 opintopiste 11 päivässä (5-6 opetuskertaa), 75+4 päättö tekee 2 koodin päivistä pitkiä

				9:00		11:15				2		8		4		5																								Yhden värin kesto pitäisi olla 3x45=2h15m (80 tunnit), jolloin tuntimäärä vastaisti nykyistä (75 tunnit).

																																								Pitäisikö päivien alkaa vielä myöhemmin esim 9.30 (urheilu)?



				Ruoka		60 min																																		Voisiko ruokatunti olla pidempi. Kunnon siesta, jolloin ruokavuorojakin voisi jakaa useampia.

				12:15		14:30				1		7		3		6





										YS				YS																										Normiviikoille jäävää YS-aikaa on vähemmän, mutta palautepäivinä sitä voi olla enemmän.

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																																				Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe																						Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5																						Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																																		Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																																						1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1																						9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:45:00

				11:45		12:25				3		6		8		6		7

				12:25		13:05																																		Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																																		12:25		14:50		1				3

				13:15		13:55				4		3				4

				13:55		14:35

				Tauko		0:10:00

				14:45		15:25				8		7				3

				15:25		16:05

														Sinistä 80+80+4x45-45=295

														Nykyisessä arviointiviikko + 75 minuuttiset ot. jää 60 minuuttia käyttämättä





Esimerkki jaksosta

				Värien sijoittuminen jaksoon 14+4 Mallissa

				Yksi vuoden viidestä jaksta, 36 opetuspäivää, loput 1,5 päivää ovat koulun muuta toimintaa esimerkiksi kevätjuhla

				1. alijakso																																												2. alijakso

				14 päivää perustuntikiertokaaviolla																																		Palautepäivät										14 päivää perustuntikiertokaaviolla																										Pari poikkeusta								Päättöpäivät

				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4

				ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe														ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5														2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5

																																																																																		2		6		4		5

																																						2		8		4		5

				5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1														5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1





				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				1		7		3		6				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7				1				3





				3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3		6		4		6														3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3				4

						8				8								8				8								8				8																8				8								8				8



				7				3						8		7				3						8		7				3																7				3						8		7				3						8		7				3

						YS												YS												YS																				YS												YS





Koulupäivien lkm

		Työpäivien lukumäärä

		ma		ti		ke		to		pe		la		su

		x						x		X				x		188		188

		x		x						x		X				187		188

				x		x						x		X		188		188

		X				x		x						x		188		187

		x		X				x		x						187		187

				x		X				x		x				188		187

						x		X				x		x		189		188

																1315		1313

																		187.7857142857





Moduulit

		Opintopisteet		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

		Äidinkieli				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		S2/ R2				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Ruotsi				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Toinen kotimainen A		1						2				3				4				5				6				7				8



		Toinen kotimainen B1		1						2				3				4				5				6				7



		A-kielet		1						2				3				4				5				6				7				8



		B2/B3 kielet				B31				B32				B33/B21				B34/B22				B35/B23				B36/B24				B37/B25				B38/B26				B27				B28



		Matematiikka pitkä				1						2				3						4				5						6				7				Til. ja TN 8		Tal. 9				III 10				algo. 11				III 12				kertaus



		Matematiikka lyhyt				1				MAA2 2				MAA3 3				4				MAA8 5		Tal 6		MAA9 tal. 7				MAA6 8				9



		Biologia				1		2		3				4				5				6



		Maantiede				1				2				3				4



		Fysiikka		1		2				3				4				5				6				7				8



		Kemia		1		2				3				4				5				6



		Filosofia				1				2				3				4



		Psykologia				1				2				3				4				5



		Historia				1				2				3				4				5				6



		Yhteiskuntaoppi				1				2				3				4



		Uskonto/ET				1				2				3				4				5				6



		Terveystieto				1				2				3



		Liikunta				1				2				3				4				5



		Musiikki/Kuvataide				1				2				3				4



		Opinto-ohjaus				1				2



		Lukiodiplomit

		Taiteiden väliset

		Opiskelijan ohjaus







27.2. LoRyn päivityksiä

				5. Jaksojärjestelmä 75 min

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:37:30				ma		ti				to		pe																												ke

				8:15		8:52				1		2				2		5																										8:15		5

				8:52		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen																						9:30

				9:45		10:22				2		5				1		1																										9:45		4

				10:22		11:00																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:45:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti																				11:00

				11:45		12:22				3		6				6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty																				11:45		7

				12:22		13:00																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti																				13:00

				13:15		13:52				4		3				4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia																				13:15		6 13:55

																																												13:55

				13:52		14:30												8						Yksi sisarpalkki																				14:05		8

				Tauko		0:15:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:45		15:22				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla



				15:22		16:00																																						15:20		YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





kokeiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		YS		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30								8

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5				1		1

				10:25		11:05								6										Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		4		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30												8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7		5		3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti				to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		8		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5				1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6				6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3		4		4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7		5		3

				15:20		16:00





Taul1

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (2)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (3)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (4)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (5)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (6)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (7)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (8)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (9)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6





				2		5





				3		6

								2		4



				4		3





				8		7







Taul1 (11)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1
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ma ti ke to pe ma


FAQ

		5. jaksoa						4. jaksoa

		Opettajalla 4 kurssi samaan aikaan.						Opettajalla 5 kurssia samaan aikaan.

		Opettajalla 100 opiskelijaa samaan aikaan.						Opettajalla 125 opiskelijaa samaan aikaan.

		Opiskelijalla 6 ainetta samaan aikaan.						Opiskelijalla 7,5 ainetta samaan aikaan.



		Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson loppuun.						Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson sisälle loppupuolelle.

		Kevään kirjoitukset alkavat n. 5 viikkoa 4. jakson alkamisen jälkeen.						Kevään kirjoitukset alkavat 3. jakson ihan lopussa.

		3. jakson sisällä						Jaksojen vaihtuessa.

		Äidinkieli 9 kurssia 13 jaksossa.						Äidinkieli 9 kurssia 10 jaksossa.

								B3-kieli 8 kurssia 8 jaksossa (syksy)

								B3+B2 10 kurssia 10 jaksossa (kevät)

		Matematiikka 14 kurssia 13 jaksossa						Matematiikka 14 kurssia 10 jaksossa

		A-kieli syksyllä 8 kurssia 10 jaksossa.						A-kieli syksyllä 8 kurssia 8 jaksossa.

		225 minuuttia						180 minuuttia (Jos syksyn jaksot päättyvät joululomaan, 190 minuuttia /viikko syksyllä ja 170 keväällä)

		5x45 minuuttia						4x45 minuuttia

		3x75 minuuttia						3x60 minuuttia

								2x90 minuuttia

		75 minuuttia		80 minuuttia				60 minuuttia		90 minuuttia

		3		3				3		2

		8		8				9 (10)		9 (10)

		40		40				36		36

		FAQ

		Mikään malli ei lisää opiskelijan vapaa-aikaa. Erikseen voidaan päättää, että kontakti opetusta on vähemmän, mutta sillä ei ole tekemistä mallin kanssa.

		4. jaksoa vai 5. jaksoa?

		4J tai 5J valinnassa ei ole kyse tuntikierron valinnasta tai päivän tauotuksesta. 

		4J ja 5J Valinta vaikuttaa samanaikaisten kurssien (opiskelijoiden) lukumäärään ja päättöpäivien sijaintiin kalenterissa, mikä vaikuttaa suuresti esim. kirjoituksiin ja lomiin.

		4J tai 5J valinta vaikuttaa onko mielekkäät tuntien pituudet 5J: 5x45 ja 3x75 tai 4J: 3x60 ja 2x90

		4J tai 5J valinta vaikuttaa kuinka monta peräkkäistä jaksoa lukioaikaan mahtuu

		45 minuutin tunnit?

		Tälle ei ole ollut kannatusta, eikä sitä ole pohdittu pidempään.

		Kolme kertaa viikossa (3x60, 3x75) vai kaksi kertaa viikossa (2x90)

		Tässä ei valita taukojen yhteenlaskettua määrää, mutta pidemmät tunnit mahdollistavat pidemmät tauot, koska niitä voi olla harvemmin (kerran 90 minuutissa).

		Pidemmissä tunneissa tunti "palikat" ovat isompia, jolloin lukujärjestyksessä päivien alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat enemmän.

		Pidemmissä tunneissä hyppärit vähenee, mutta ne ovat pidempiä.

		Vähän koodeja jaksossa 5J: 6, 7 tai 4J: 8, 9 verrattuna paljon koodeja jaksossa  5J:8,9 tai 4J: 10

		Koodien lukumäärään voi ajatella vaikuttavan myös ns. hylkiökoodit, joista harvat opiskelijat valitsevat tunteja.

		Koodien lukumäärä ei vaikuta opiskelijan tai opettajan työmäärään. (Paitsi isommalla koodimäärällä opiskelija voi koko lukiossa opiskella enemmän ja siten kasvattaa työmäärää.)

		Opiskelijoiden käytössä olevien koodien määrä vaikuttaa hyppytuntien määrään. Paljon koodeja niin opiskelija on kauemmin koulussa. Vähän koodeja opiskelija tekee enemmän läksyjä kotona.

		Koodien lukumäärällä voidaan vaikuttaa taukojen pituuteen. Vähän koodeja niin tauot voi olla pidempiä.

		Koodien vähentäminen vähentää valintoja.

		Koodien lisääminen lisää tilojen käyttöastetta.

		Koodien vähentäminen opiskelijoilta lisää opettajien mahdollisuuksia löytää aikaa YT :lle.

		Koodien määrään vaikuttaa

		Varataanko yksi koodi Espoon yhteisille kursseille

		Onko koulua perjantaina kello 16 asti?

		Kuinka paljon varataan kalenteriin kiinteätä YT-aikaa

		Sijoitetaanko jokin koodi pelkästään aamuun

		Kuinka paljon varataan koodeja usean koulun opettajille (tällä on pieni vaikutus).

		Väliarvioinnilla vai ilman?

		Oletuksena yhden jakson aikana on suurinpiirtein yhtämonta arviointi/palaute-päivää, kuin on koodejakin.

		Se kuinka arviointipäivät jaetaan väli- ja päättöviikon kesken ei vaikuta opettajan tai opiskelijan kokonaistyömäärään.

		Oletuksena on, että joitain opintojaksoja päättyy molemmissa  jaksojärjestelmässä jakson puolessavälissä.

		Jos väliarviointia ei ole, arvosanaan tarvittava näyttö täytyy tehdä oppituntien puitteissa (60-90 minuuttia+mahdolliset välitunnit). Toinen vaihtoehto on vaihtaa oppituntia toisen koodin kanssa. Tätä helpottaa sisarkoodit, mutta se toimii vain, jos kyseessä on yhteinen opintojakso (=samat opiskelijat).

		Väliarviointia ei ole tarkoitettu summatiiviseen arviointiin muuta kuin päättyvissä opintojaksoissa. Muilla koodeille se mahdollistaa pidemmät opintosessiot tai esimerkiksi vierailut ja retket.

		Jos perusoppitunteja ei haluta vähentää, väliarviointipäivät lyhentävät päättöpäivien lukumäärää. Tästä seuraa, että samalle päivälle tulee joskus kaksi summatiivista arviointia. Siihen kuinka usein tämä tapahtuu, voidaan vaikuttaa palkkien ja opintojaksojen suunnittelulla.

		Jos pidetään täyspitkä päättöviikko, puolikasta kurssia (1op) on erittäin vaikea järjestää jakson jälkimmäisellä puoliskolla, koska päättöviikko vie ison osan päivistä.

		Väliarvioinnin vaikutusta päättöpäivien koodien päällekkäisyyteen voidaan vähentää, yhdistämällä päättöviikkoa edeltävältä viikolta sisarkoodeja. Tästä on esimerkki 5J 80 minuuttia mallissa. Samaa ideaa voidaan käyttää missä tahansa mallissa.

		Väli- ja päättöpäivät 4. ja 5. jakson malleissa

		Neljän jakson mallissa koodeja on pari enemmän. Tämä pidentää välipäiviä yhdellä ja täyspitkää päättövikkoa kahdella päivällä. Jolloin arviointiviikot ovat pidempiä, mutta niitä on harvemmin.

		75 vai 80 minuuttia, kun opetuskertojen määrä pysyy samana? (tai 60 vai 65)

		Lisäys ei kasvata opiskelijan tai opettajan kokonaistyöaikaa.

		Esillä olevassa 80 minuutin mallissa viisi minuuttia on siirretty arviointiviikoilta.

		80 minuutin mallissa normaalit päivät ovat pidempiä tai tauot lyhyempiä. Yksi vaihtoehto on ottaa tästä 80 minuutista viisi minuuttia keskeltä (tai tarvittaessa jälkeen) nimetyksi jaloittelu/ jumppa tauoksi (opiskelija voi käy vessassa, täyttämässä vesipullon tms.) 75 mallissa vastaava tauon ottaminen oppitunnista voisi tarkoittaa vapaaehtoista kyselytuntia ennen koetta, jolloin opiskelijat ovat voineet jäädä kotiin nukkumaan hieman pidemmäksi aikaa tai tulleet kouluun keskustelemaan opettajan kanssa. Lukiossa, jossa tarvitaan välttämättä 15 minuutin välitunnit voidaan siirtää tästä 80 minuutin tunnista 5 minuuttia päättöviikolla päivän alkuun tai loppuun häiritsemättä Espoon yhteistäkurssitarjontaa.

		75 mallissa yhden koodin arviointipäivissä oleva aika on n. 85 minuuttia enemmän verrattuan 80 minuuttiseen malliin. (5 jakso mallissa)

		Esimerkki mallissa (5J80min) on yksi koodi jolla on 2x80+2x40. Tämä mahdollistaa ettei perjantaina viimeinen oppitunti tai opettajien YT-pääty yhtä myöhään, kuin muina päivinä. 80 minuuttia on 2x40, kun 75 olisi 2x37,5. (Perjantain lyhentämiseen on muitakin keinoja, kuten koodien vähentäminen.) Tällä erikoisemmalla koodilla on vaikutusta myös päättöviikkoon.



		Sisarpalkit

		Lyhyesti: ei ole riippuvainen mallista, Paljon rinnakkaiskoodeja mahdollistaa pidempien vierailujen järjestämisen useampana päivänä, mutta rajaa jonkinverran muuta sijoittelua



		Monen koulun opettajat

		Kahden reunakoodin tekeminen toisen koulun käyttöön ei aiheuta mitään ongelmia, kolmen koodin tekeminen vaatii jo pieniä muutoksia koodien sijoittelussa reunoille ja neljä koodia vaatii selkeästi ap/ip palkkien tekemistä.

		Onko kenelläkään edes tarvetta neljälle koodille? Kuinka kauaksi pitää siirtyä, jos siirtyminen on kesken päivän?



		Espoon yhteinen kurssitarjonta

		Espoon tasoisen yhteisen koodin tekeminen vaikuttaa selvästi kurssitarjottimeen vähentäen koodien määrää (pakottamalla yhden koodin selkeäasti reunaan), Laitetaanko koodi aamuun vai iltaan vaikuttaa selvästi kaavioon.

		Mallilla ei ole juurikaan merkitystä, kuinka hyvin yhteinen on tehtävissä. Periaatteessa 4. jakso systeemissä yhteisiä on vuoden aikana 4. ja 5-jaksossa 5, joten 4.jaksossa menee yksi koodi vuoden aikana vähemmän.



		Tauot

		Taukojen pituus ei ole riippuvainen jaksojen lukumäärästä. Taukojen maksimipituuteen vaikuttaa ennen kaikke koodien lukumäärä jaksossa ja kuinka paljon opetusta on päättöviikolla.

		80 minuutin mallissa ei ole mahdollista pitää 15 minuutin välituntia ja 45 minuutin ruokatuntia. Samoin kuin 75 mallissa on todella vaikea pitää kaikkea opetusta arviointipäivinä. Kaikissa malleissa osa opetuksesta voidaan mahdollisesti käyttää taukoihin tms., jos näin päätetään.



		Kuinka monta minuuttia merkitään tuntikiertokaavioon?

		Nykyinen (arviointipäivä on 4h 15 min)?

		2x855 (nykyinen, missä arviointi on 4h15 min+60 minuuttia)

		Vähemmän (oletetaan, että opiskelija tekee itsenäisesti)

		Yksi vaihtoehto on laittaa 60 minuutin vajaus 5 minuutin jaloittelu/wc/siirtymä(Haukilahti) toukoihin.





Tuntikierto

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5		4		1		1

				10:25		11:05																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		6		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30								8				8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





Tuntikierto kokoiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli																		Saanan ehdotukset 25.2.

				Alijakson 14 ensimmäistä päivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:15		8:55				1		2		5		2		5				8:20		9:00				8		2		4		2		1				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:55		9:35																9:00		9:40

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				9:50		10:30				2		5		4		1		1				9:50		10:30				6		3		5		3		5				YS-keskiviikko aamuun?

				10:30		11:10																10:30		11:10																Espoon palkki ti, to aamu

				Ruoka		0:45:00																Ruoka		0:30:00																Pitäisiko keskiviikon ruskea ja keltainen vaihtaa toistepäivän. Tukisi bonuksena päättöviikkoakin. Näyttäisi vahvasti siltä, että kannattaa siirtää. Huonopuoli keltaisesta tulee kaksi aamu tuntia.

				11:55		12:35				3		6		7		6		7				11:40		12:20				4		1		7		1		7				Jos YS :n laittaa keskiviikon aamun, menetetään mahdollisuus tehdä kasin pitkä arviointi.

				12:35		13:15																12:20		13:00																Kuinka paljon lukiossa on toisessa koulussa opettavia opettajia? Ovatko koulut välitunnin päässä? Kuinka paljon tunteja korkeintaan on?

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00						RO										Voisiko urheilulinjan ottaa huomioon osoittamalla aamukoodit koululle.

				13:30		14:10				4		3		6		4		6				13:10		13:50				2		5		6		4		6

				14:10		14:50								8				8				13:50		14:30								8				8

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				15:05		15:45				8		7				3						14:40		15:20				3		7				6

				15:45		16:25								YS								15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri																																				1. puolisko: 80 lyhentää palautepäivien koodeja n. 45 min

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä																								2. puolisko: 75+7 arv. Päivää tekee lähes mahdottomaksi opettaa 1 opintopiste 11 päivässä (5-6 opetuskertaa), 75+4 päättö tekee 2 koodin päivistä pitkiä

				9:00		11:15				2		8		4		5																								Yhden värin kesto pitäisi olla 3x45=2h15m (80 tunnit), jolloin tuntimäärä vastaisti nykyistä (75 tunnit).

																																								Pitäisikö päivien alkaa vielä myöhemmin esim 9.30 (urheilu)?



				Ruoka		60 min																																		Voisiko ruokatunti olla pidempi. Kunnon siesta, jolloin ruokavuorojakin voisi jakaa useampia.

				12:15		14:30				1		7		3		6





										YS				YS																										Normiviikoille jäävää YS-aikaa on vähemmän, mutta palautepäivinä sitä voi olla enemmän.

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																																				Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe																						Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5																						Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																																		Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																																						1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1																						9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:45:00

				11:45		12:25				3		6		8		6		7

				12:25		13:05																																		Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																																		12:25		14:50		1				3

				13:15		13:55				4		3				4

				13:55		14:35

				Tauko		0:10:00

				14:45		15:25				8		7				3

				15:25		16:05

														Sinistä 80+80+4x45-45=295

														Nykyisessä arviointiviikko + 75 minuuttiset ot. jää 60 minuuttia käyttämättä





Esimerkki jaksosta

				Värien sijoittuminen jaksoon 14+4 Mallissa

				Yksi vuoden viidestä jaksta, 36 opetuspäivää, loput 1,5 päivää ovat koulun muuta toimintaa esimerkiksi kevätjuhla

				1. alijakso																																												2. alijakso

				14 päivää perustuntikiertokaaviolla																																		Palautepäivät										14 päivää perustuntikiertokaaviolla																										Pari poikkeusta								Päättöpäivät

				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4

				ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe														ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5														2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5

																																																																																		2		6		4		5

																																						2		8		4		5

				5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1														5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1





				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				1		7		3		6				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7				1				3





				3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3		6		4		6														3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3				4

						8				8								8				8								8				8																8				8								8				8



				7				3						8		7				3						8		7				3																7				3						8		7				3						8		7				3

						YS												YS												YS																				YS												YS





Koulupäivien lkm

		Työpäivien lukumäärä

		ma		ti		ke		to		pe		la		su

		x						x		X				x		188		188

		x		x						x		X				187		188

				x		x						x		X		188		188

		X				x		x						x		188		187

		x		X				x		x						187		187

				x		X				x		x				188		187

						x		X				x		x		189		188

																1315		1313

																		187.7857142857





Moduulit

		Opintopisteet		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

		Äidinkieli				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		S2/ R2				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Ruotsi				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Toinen kotimainen A		1						2				3				4				5				6				7				8



		Toinen kotimainen B1		1						2				3				4				5				6				7



		A-kielet		1						2				3				4				5				6				7				8



		B2/B3 kielet				B31				B32				B33/B21				B34/B22				B35/B23				B36/B24				B37/B25				B38/B26				B27				B28



		Matematiikka pitkä				1						2				3						4				5						6				7				Til. ja TN 8		Tal. 9				III 10				algo. 11				III 12				kertaus



		Matematiikka lyhyt				1				MAA2 2				MAA3 3				4				MAA8 5		Tal 6		MAA9 tal. 7				MAA6 8				9



		Biologia				1		2		3				4				5				6



		Maantiede				1				2				3				4



		Fysiikka		1		2				3				4				5				6				7				8



		Kemia		1		2				3				4				5				6



		Filosofia				1				2				3				4



		Psykologia				1				2				3				4				5



		Historia				1				2				3				4				5				6



		Yhteiskuntaoppi				1				2				3				4



		Uskonto/ET				1				2				3				4				5				6



		Terveystieto				1				2				3



		Liikunta				1				2				3				4				5



		Musiikki/Kuvataide				1				2				3				4



		Opinto-ohjaus				1				2



		Lukiodiplomit

		Taiteiden väliset

		Opiskelijan ohjaus







27.2. LoRyn päivityksiä

				5. Jaksojärjestelmä 75 min

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:37:30				ma		ti				to		pe																												ke

				8:15		8:52				1		2				2		5																										8:15		5

				8:52		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen																						9:30

				9:45		10:22				2		5				1		1																										9:45		4

				10:22		11:00																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:45:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti																				11:00

				11:45		12:22				3		6				6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty																				11:45		7

				12:22		13:00																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti																				13:00

				13:15		13:52				4		3				4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia																				13:15		6 13:55

																																												13:55

				13:52		14:30												8						Yksi sisarpalkki																				14:05		8

				Tauko		0:15:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:45		15:22				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla



				15:22		16:00																																						15:20		YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





kokeiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		YS		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30								8

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5				1		1

				10:25		11:05								6										Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		4		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30												8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7		5		3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti				to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		8		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5				1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6				6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3		4		4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7		5		3

				15:20		16:00





Taul1

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (2)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (3)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (4)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (5)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (6)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (7)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (8)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (9)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6





				2		5





				3		6

								2		4



				4		3





				8		7







Taul1 (11)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8																																4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





				2		5																																		2		5																																		2		5





				3		6																																		3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4																																		2		4



				4		3																																		4		3																																		4		3





				8		7																																		8		7																																		8		7



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3
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Taul1 (10)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit
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5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8

ma ti ke to pe ma
1 2 5 2 5 1

2 5 4 1 1 2

3 6 7 6 7 3

4 3 8 4 6 4

8 7 YS 3 8 8


FAQ

		5. jaksoa						4. jaksoa

		Opettajalla 4 kurssi samaan aikaan.						Opettajalla 5 kurssia samaan aikaan.

		Opettajalla 100 opiskelijaa samaan aikaan.						Opettajalla 125 opiskelijaa samaan aikaan.

		Opiskelijalla 6 ainetta samaan aikaan.						Opiskelijalla 7,5 ainetta samaan aikaan.



		Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson loppuun.						Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson sisälle loppupuolelle.

		Kevään kirjoitukset alkavat n. 5 viikkoa 4. jakson alkamisen jälkeen.						Kevään kirjoitukset alkavat 3. jakson ihan lopussa.

		3. jakson sisällä						Jaksojen vaihtuessa.

		Äidinkieli 9 kurssia 13 jaksossa.						Äidinkieli 9 kurssia 10 jaksossa.

								B3-kieli 8 kurssia 8 jaksossa (syksy)

								B3+B2 10 kurssia 10 jaksossa (kevät)

		Matematiikka 14 kurssia 13 jaksossa						Matematiikka 14 kurssia 10 jaksossa

		A-kieli syksyllä 8 kurssia 10 jaksossa.						A-kieli syksyllä 8 kurssia 8 jaksossa.

		225 minuuttia						180 minuuttia (Jos syksyn jaksot päättyvät joululomaan, 190 minuuttia /viikko syksyllä ja 170 keväällä)

		5x45 minuuttia						4x45 minuuttia

		3x75 minuuttia						3x60 minuuttia

								2x90 minuuttia

		75 minuuttia		80 minuuttia				60 minuuttia		90 minuuttia

		3		3				3		2

		8		8				9 (10)		9 (10)

		40		40				36		36

		FAQ

		Mikään malli ei lisää opiskelijan vapaa-aikaa. Erikseen voidaan päättää, että kontakti opetusta on vähemmän, mutta sillä ei ole tekemistä mallin kanssa.

		4. jaksoa vai 5. jaksoa?

		4J tai 5J valinnassa ei ole kyse tuntikierron valinnasta tai päivän tauotuksesta. 

		4J ja 5J Valinta vaikuttaa samanaikaisten kurssien (opiskelijoiden) lukumäärään ja päättöpäivien sijaintiin kalenterissa, mikä vaikuttaa suuresti esim. kirjoituksiin ja lomiin.

		4J tai 5J valinta vaikuttaa onko mielekkäät tuntien pituudet 5J: 5x45 ja 3x75 tai 4J: 3x60 ja 2x90

		4J tai 5J valinta vaikuttaa kuinka monta peräkkäistä jaksoa lukioaikaan mahtuu

		45 minuutin tunnit?

		Tälle ei ole ollut kannatusta, eikä sitä ole pohdittu pidempään.

		Kolme kertaa viikossa (3x60, 3x75) vai kaksi kertaa viikossa (2x90)

		Tässä ei valita taukojen yhteenlaskettua määrää, mutta pidemmät tunnit mahdollistavat pidemmät tauot, koska niitä voi olla harvemmin (kerran 90 minuutissa).

		Pidemmissä tunneissa tunti "palikat" ovat isompia, jolloin lukujärjestyksessä päivien alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat enemmän.

		Pidemmissä tunneissä hyppärit vähenee, mutta ne ovat pidempiä.

		Vähän koodeja jaksossa 5J: 6, 7 tai 4J: 8, 9 verrattuna paljon koodeja jaksossa  5J:8,9 tai 4J: 10

		Koodien lukumäärään voi ajatella vaikuttavan myös ns. hylkiökoodit, joista harvat opiskelijat valitsevat tunteja.

		Koodien lukumäärä ei vaikuta opiskelijan tai opettajan työmäärään. (Paitsi isommalla koodimäärällä opiskelija voi koko lukiossa opiskella enemmän ja siten kasvattaa työmäärää.)

		Opiskelijoiden käytössä olevien koodien määrä vaikuttaa hyppytuntien määrään. Paljon koodeja niin opiskelija on kauemmin koulussa. Vähän koodeja opiskelija tekee enemmän läksyjä kotona.

		Koodien lukumäärällä voidaan vaikuttaa taukojen pituuteen. Vähän koodeja niin tauot voi olla pidempiä.

		Koodien vähentäminen vähentää valintoja.

		Koodien lisääminen lisää tilojen käyttöastetta.

		Koodien vähentäminen opiskelijoilta lisää opettajien mahdollisuuksia löytää aikaa YT :lle.

		Koodien määrään vaikuttaa

		Varataanko yksi koodi Espoon yhteisille kursseille

		Onko koulua perjantaina kello 16 asti?

		Kuinka paljon varataan kalenteriin kiinteätä YT-aikaa

		Sijoitetaanko jokin koodi pelkästään aamuun

		Kuinka paljon varataan koodeja usean koulun opettajille (tällä on pieni vaikutus).

		Väliarvioinnilla vai ilman?

		Oletuksena yhden jakson aikana on suurinpiirtein yhtämonta arviointi/palaute-päivää, kuin on koodejakin.

		Se kuinka arviointipäivät jaetaan väli- ja päättöviikon kesken ei vaikuta opettajan tai opiskelijan kokonaistyömäärään.

		Oletuksena on, että joitain opintojaksoja päättyy molemmissa  jaksojärjestelmässä jakson puolessavälissä.

		Jos väliarviointia ei ole, arvosanaan tarvittava näyttö täytyy tehdä oppituntien puitteissa (60-90 minuuttia+mahdolliset välitunnit). Toinen vaihtoehto on vaihtaa oppituntia toisen koodin kanssa. Tätä helpottaa sisarkoodit, mutta se toimii vain, jos kyseessä on yhteinen opintojakso (=samat opiskelijat).

		Väliarviointia ei ole tarkoitettu summatiiviseen arviointiin muuta kuin päättyvissä opintojaksoissa. Muilla koodeille se mahdollistaa pidemmät opintosessiot tai esimerkiksi vierailut ja retket.

		Jos perusoppitunteja ei haluta vähentää, väliarviointipäivät lyhentävät päättöpäivien lukumäärää. Tästä seuraa, että samalle päivälle tulee joskus kaksi summatiivista arviointia. Siihen kuinka usein tämä tapahtuu, voidaan vaikuttaa palkkien ja opintojaksojen suunnittelulla.

		Jos pidetään täyspitkä päättöviikko, puolikasta kurssia (1op) on erittäin vaikea järjestää jakson jälkimmäisellä puoliskolla, koska päättöviikko vie ison osan päivistä.

		Väliarvioinnin vaikutusta päättöpäivien koodien päällekkäisyyteen voidaan vähentää, yhdistämällä päättöviikkoa edeltävältä viikolta sisarkoodeja. Tästä on esimerkki 5J 80 minuuttia mallissa. Samaa ideaa voidaan käyttää missä tahansa mallissa.

		Väli- ja päättöpäivät 4. ja 5. jakson malleissa

		Neljän jakson mallissa koodeja on pari enemmän. Tämä pidentää välipäiviä yhdellä ja täyspitkää päättövikkoa kahdella päivällä. Jolloin arviointiviikot ovat pidempiä, mutta niitä on harvemmin.

		75 vai 80 minuuttia, kun opetuskertojen määrä pysyy samana? (tai 60 vai 65)

		Lisäys ei kasvata opiskelijan tai opettajan kokonaistyöaikaa.

		Esillä olevassa 80 minuutin mallissa viisi minuuttia on siirretty arviointiviikoilta.

		80 minuutin mallissa normaalit päivät ovat pidempiä tai tauot lyhyempiä. Yksi vaihtoehto on ottaa tästä 80 minuutista viisi minuuttia keskeltä (tai tarvittaessa jälkeen) nimetyksi jaloittelu/ jumppa tauoksi (opiskelija voi käy vessassa, täyttämässä vesipullon tms.) 75 mallissa vastaava tauon ottaminen oppitunnista voisi tarkoittaa vapaaehtoista kyselytuntia ennen koetta, jolloin opiskelijat ovat voineet jäädä kotiin nukkumaan hieman pidemmäksi aikaa tai tulleet kouluun keskustelemaan opettajan kanssa. Lukiossa, jossa tarvitaan välttämättä 15 minuutin välitunnit voidaan siirtää tästä 80 minuutin tunnista 5 minuuttia päättöviikolla päivän alkuun tai loppuun häiritsemättä Espoon yhteistäkurssitarjontaa.

		75 mallissa yhden koodin arviointipäivissä oleva aika on n. 85 minuuttia enemmän verrattuan 80 minuuttiseen malliin. (5 jakso mallissa)

		Esimerkki mallissa (5J80min) on yksi koodi jolla on 2x80+2x40. Tämä mahdollistaa ettei perjantaina viimeinen oppitunti tai opettajien YT-pääty yhtä myöhään, kuin muina päivinä. 80 minuuttia on 2x40, kun 75 olisi 2x37,5. (Perjantain lyhentämiseen on muitakin keinoja, kuten koodien vähentäminen.) Tällä erikoisemmalla koodilla on vaikutusta myös päättöviikkoon.



		Sisarpalkit

		Lyhyesti: ei ole riippuvainen mallista, Paljon rinnakkaiskoodeja mahdollistaa pidempien vierailujen järjestämisen useampana päivänä, mutta rajaa jonkinverran muuta sijoittelua



		Monen koulun opettajat

		Kahden reunakoodin tekeminen toisen koulun käyttöön ei aiheuta mitään ongelmia, kolmen koodin tekeminen vaatii jo pieniä muutoksia koodien sijoittelussa reunoille ja neljä koodia vaatii selkeästi ap/ip palkkien tekemistä.

		Onko kenelläkään edes tarvetta neljälle koodille? Kuinka kauaksi pitää siirtyä, jos siirtyminen on kesken päivän?



		Espoon yhteinen kurssitarjonta

		Espoon tasoisen yhteisen koodin tekeminen vaikuttaa selvästi kurssitarjottimeen vähentäen koodien määrää (pakottamalla yhden koodin selkeäasti reunaan), Laitetaanko koodi aamuun vai iltaan vaikuttaa selvästi kaavioon.

		Mallilla ei ole juurikaan merkitystä, kuinka hyvin yhteinen on tehtävissä. Periaatteessa 4. jakso systeemissä yhteisiä on vuoden aikana 4. ja 5-jaksossa 5, joten 4.jaksossa menee yksi koodi vuoden aikana vähemmän.



		Tauot

		Taukojen pituus ei ole riippuvainen jaksojen lukumäärästä. Taukojen maksimipituuteen vaikuttaa ennen kaikke koodien lukumäärä jaksossa ja kuinka paljon opetusta on päättöviikolla.

		80 minuutin mallissa ei ole mahdollista pitää 15 minuutin välituntia ja 45 minuutin ruokatuntia. Samoin kuin 75 mallissa on todella vaikea pitää kaikkea opetusta arviointipäivinä. Kaikissa malleissa osa opetuksesta voidaan mahdollisesti käyttää taukoihin tms., jos näin päätetään.



		Kuinka monta minuuttia merkitään tuntikiertokaavioon?

		Nykyinen (arviointipäivä on 4h 15 min)?

		2x855 (nykyinen, missä arviointi on 4h15 min+60 minuuttia)

		Vähemmän (oletetaan, että opiskelija tekee itsenäisesti)

		Yksi vaihtoehto on laittaa 60 minuutin vajaus 5 minuutin jaloittelu/wc/siirtymä(Haukilahti) toukoihin.





Tuntikierto

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5		4		1		1

				10:25		11:05																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		6		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30								8				8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





Tuntikierto kokoiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli																		Saanan ehdotukset 25.2.

				Alijakson 14 ensimmäistä päivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:15		8:55				1		2		5		2		5				8:20		9:00				8		2		4		2		1				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:55		9:35																9:00		9:40

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				9:50		10:30				2		5		4		1		1				9:50		10:30				6		3		5		3		5				YS-keskiviikko aamuun?

				10:30		11:10																10:30		11:10																Espoon palkki ti, to aamu

				Ruoka		0:45:00																Ruoka		0:30:00																Pitäisiko keskiviikon ruskea ja keltainen vaihtaa toistepäivän. Tukisi bonuksena päättöviikkoakin. Näyttäisi vahvasti siltä, että kannattaa siirtää. Huonopuoli keltaisesta tulee kaksi aamu tuntia.

				11:55		12:35				3		6		7		6		7				11:40		12:20				4		1		7		1		7				Jos YS :n laittaa keskiviikon aamun, menetetään mahdollisuus tehdä kasin pitkä arviointi.

				12:35		13:15																12:20		13:00																Kuinka paljon lukiossa on toisessa koulussa opettavia opettajia? Ovatko koulut välitunnin päässä? Kuinka paljon tunteja korkeintaan on?

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00						RO										Voisiko urheilulinjan ottaa huomioon osoittamalla aamukoodit koululle.

				13:30		14:10				4		3		6		4		6				13:10		13:50				2		5		6		4		6

				14:10		14:50								8				8				13:50		14:30								8				8

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				15:05		15:45				8		7				3						14:40		15:20				3		7				6

				15:45		16:25								YS								15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri																																				1. puolisko: 80 lyhentää palautepäivien koodeja n. 45 min

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä																								2. puolisko: 75+7 arv. Päivää tekee lähes mahdottomaksi opettaa 1 opintopiste 11 päivässä (5-6 opetuskertaa), 75+4 päättö tekee 2 koodin päivistä pitkiä

				9:00		11:15				2		8		4		5																								Yhden värin kesto pitäisi olla 3x45=2h15m (80 tunnit), jolloin tuntimäärä vastaisti nykyistä (75 tunnit).

																																								Pitäisikö päivien alkaa vielä myöhemmin esim 9.30 (urheilu)?



				Ruoka		60 min																																		Voisiko ruokatunti olla pidempi. Kunnon siesta, jolloin ruokavuorojakin voisi jakaa useampia.

				12:15		14:30				1		7		3		6





										YS				YS																										Normiviikoille jäävää YS-aikaa on vähemmän, mutta palautepäivinä sitä voi olla enemmän.

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																																				Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe																						Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5																						Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																																		Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																																						1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1																						9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:45:00

				11:45		12:25				3		6		8		6		7

				12:25		13:05																																		Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																																		12:25		14:50		1				3

				13:15		13:55				4		3				4

				13:55		14:35

				Tauko		0:10:00

				14:45		15:25				8		7				3

				15:25		16:05

														Sinistä 80+80+4x45-45=295

														Nykyisessä arviointiviikko + 75 minuuttiset ot. jää 60 minuuttia käyttämättä





Esimerkki jaksosta

				Värien sijoittuminen jaksoon 14+4 Mallissa

				Yksi vuoden viidestä jaksta, 36 opetuspäivää, loput 1,5 päivää ovat koulun muuta toimintaa esimerkiksi kevätjuhla

				1. alijakso																																												2. alijakso

				14 päivää perustuntikiertokaaviolla																																		Palautepäivät										14 päivää perustuntikiertokaaviolla																										Pari poikkeusta								Päättöpäivät

				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4

				ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe														ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5														2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5

																																																																																		2		6		4		5

																																						2		8		4		5

				5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1														5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1





				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				1		7		3		6				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7				1				3





				3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3		6		4		6														3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3				4

						8				8								8				8								8				8																8				8								8				8



				7				3						8		7				3						8		7				3																7				3						8		7				3						8		7				3

						YS												YS												YS																				YS												YS





Koulupäivien lkm

		Työpäivien lukumäärä

		ma		ti		ke		to		pe		la		su

		x						x		X				x		188		188

		x		x						x		X				187		188

				x		x						x		X		188		188

		X				x		x						x		188		187

		x		X				x		x						187		187

				x		X				x		x				188		187

						x		X				x		x		189		188

																1315		1313

																		187.7857142857





Moduulit

		Opintopisteet		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

		Äidinkieli				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		S2/ R2				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Ruotsi				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Toinen kotimainen A		1						2				3				4				5				6				7				8



		Toinen kotimainen B1		1						2				3				4				5				6				7



		A-kielet		1						2				3				4				5				6				7				8



		B2/B3 kielet				B31				B32				B33/B21				B34/B22				B35/B23				B36/B24				B37/B25				B38/B26				B27				B28



		Matematiikka pitkä				1						2				3						4				5						6				7				Til. ja TN 8		Tal. 9				III 10				algo. 11				III 12				kertaus



		Matematiikka lyhyt				1				MAA2 2				MAA3 3				4				MAA8 5		Tal 6		MAA9 tal. 7				MAA6 8				9



		Biologia				1		2		3				4				5				6



		Maantiede				1				2				3				4



		Fysiikka		1		2				3				4				5				6				7				8



		Kemia		1		2				3				4				5				6



		Filosofia				1				2				3				4



		Psykologia				1				2				3				4				5



		Historia				1				2				3				4				5				6



		Yhteiskuntaoppi				1				2				3				4



		Uskonto/ET				1				2				3				4				5				6



		Terveystieto				1				2				3



		Liikunta				1				2				3				4				5



		Musiikki/Kuvataide				1				2				3				4



		Opinto-ohjaus				1				2



		Lukiodiplomit

		Taiteiden väliset

		Opiskelijan ohjaus







27.2. LoRyn päivityksiä

				5. Jaksojärjestelmä 75 min

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:37:30				ma		ti				to		pe																												ke

				8:15		8:52				1		2				2		5																										8:15		5

				8:52		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen																						9:30

				9:45		10:22				2		5				1		1																										9:45		4

				10:22		11:00																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:45:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti																				11:00

				11:45		12:22				3		6				6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty																				11:45		7

				12:22		13:00																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti																				13:00

				13:15		13:52				4		3				4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia																				13:15		6 13:55

																																												13:55

				13:52		14:30												8						Yksi sisarpalkki																				14:05		8

				Tauko		0:15:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:45		15:22				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla



				15:22		16:00																																						15:20		YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





kokeiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		YS		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30								8

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5				1		1

				10:25		11:05								6										Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		4		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30												8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7		5		3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti				to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		8		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5				1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6				6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3		4		4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7		5		3

				15:20		16:00





Taul1

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (2)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (3)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (4)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (5)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (6)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (7)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (8)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (9)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6





				2		5





				3		6

								2		4



				4		3





				8		7







Taul1 (11)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8																																4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





				2		5																																		2		5																																		2		5





				3		6																																		3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4																																		2		4



				4		3																																		4		3																																		4		3





				8		7																																		8		7																																		8		7



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





				2		5																																		2		5





				3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4



				4		3																																		4		3





				8		7																																		8		7







Taul1 (10)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2																																				2
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5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit
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FAQ

		5. jaksoa						4. jaksoa

		Opettajalla 4 kurssi samaan aikaan.						Opettajalla 5 kurssia samaan aikaan.

		Opettajalla 100 opiskelijaa samaan aikaan.						Opettajalla 125 opiskelijaa samaan aikaan.

		Opiskelijalla 6 ainetta samaan aikaan.						Opiskelijalla 7,5 ainetta samaan aikaan.



		Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson loppuun.						Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson sisälle loppupuolelle.

		Kevään kirjoitukset alkavat n. 5 viikkoa 4. jakson alkamisen jälkeen.						Kevään kirjoitukset alkavat 3. jakson ihan lopussa.

		3. jakson sisällä						Jaksojen vaihtuessa.

		Äidinkieli 9 kurssia 13 jaksossa.						Äidinkieli 9 kurssia 10 jaksossa.

								B3-kieli 8 kurssia 8 jaksossa (syksy)

								B3+B2 10 kurssia 10 jaksossa (kevät)

		Matematiikka 14 kurssia 13 jaksossa						Matematiikka 14 kurssia 10 jaksossa

		A-kieli syksyllä 8 kurssia 10 jaksossa.						A-kieli syksyllä 8 kurssia 8 jaksossa.

		225 minuuttia						180 minuuttia (Jos syksyn jaksot päättyvät joululomaan, 190 minuuttia /viikko syksyllä ja 170 keväällä)

		5x45 minuuttia						4x45 minuuttia

		3x75 minuuttia						3x60 minuuttia

								2x90 minuuttia

		75 minuuttia		80 minuuttia				60 minuuttia		90 minuuttia

		3		3				3		2

		8		8				9 (10)		9 (10)

		40		40				36		36

		FAQ

		Mikään malli ei lisää opiskelijan vapaa-aikaa. Erikseen voidaan päättää, että kontakti opetusta on vähemmän, mutta sillä ei ole tekemistä mallin kanssa.

		4. jaksoa vai 5. jaksoa?

		4J tai 5J valinnassa ei ole kyse tuntikierron valinnasta tai päivän tauotuksesta. 

		4J ja 5J Valinta vaikuttaa samanaikaisten kurssien (opiskelijoiden) lukumäärään ja päättöpäivien sijaintiin kalenterissa, mikä vaikuttaa suuresti esim. kirjoituksiin ja lomiin.

		4J tai 5J valinta vaikuttaa onko mielekkäät tuntien pituudet 5J: 5x45 ja 3x75 tai 4J: 3x60 ja 2x90

		4J tai 5J valinta vaikuttaa kuinka monta peräkkäistä jaksoa lukioaikaan mahtuu

		45 minuutin tunnit?

		Tälle ei ole ollut kannatusta, eikä sitä ole pohdittu pidempään.

		Kolme kertaa viikossa (3x60, 3x75) vai kaksi kertaa viikossa (2x90)

		Tässä ei valita taukojen yhteenlaskettua määrää, mutta pidemmät tunnit mahdollistavat pidemmät tauot, koska niitä voi olla harvemmin (kerran 90 minuutissa).

		Pidemmissä tunneissa tunti "palikat" ovat isompia, jolloin lukujärjestyksessä päivien alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat enemmän.

		Pidemmissä tunneissä hyppärit vähenee, mutta ne ovat pidempiä.

		Vähän koodeja jaksossa 5J: 6, 7 tai 4J: 8, 9 verrattuna paljon koodeja jaksossa  5J:8,9 tai 4J: 10

		Koodien lukumäärään voi ajatella vaikuttavan myös ns. hylkiökoodit, joista harvat opiskelijat valitsevat tunteja.

		Koodien lukumäärä ei vaikuta opiskelijan tai opettajan työmäärään. (Paitsi isommalla koodimäärällä opiskelija voi koko lukiossa opiskella enemmän ja siten kasvattaa työmäärää.)

		Opiskelijoiden käytössä olevien koodien määrä vaikuttaa hyppytuntien määrään. Paljon koodeja niin opiskelija on kauemmin koulussa. Vähän koodeja opiskelija tekee enemmän läksyjä kotona.

		Koodien lukumäärällä voidaan vaikuttaa taukojen pituuteen. Vähän koodeja niin tauot voi olla pidempiä.

		Koodien vähentäminen vähentää valintoja.

		Koodien lisääminen lisää tilojen käyttöastetta.

		Koodien vähentäminen opiskelijoilta lisää opettajien mahdollisuuksia löytää aikaa YT :lle.

		Koodien määrään vaikuttaa

		Varataanko yksi koodi Espoon yhteisille kursseille

		Onko koulua perjantaina kello 16 asti?

		Kuinka paljon varataan kalenteriin kiinteätä YT-aikaa

		Sijoitetaanko jokin koodi pelkästään aamuun

		Kuinka paljon varataan koodeja usean koulun opettajille (tällä on pieni vaikutus).

		Väliarvioinnilla vai ilman?

		Oletuksena yhden jakson aikana on suurinpiirtein yhtämonta arviointi/palaute-päivää, kuin on koodejakin.

		Se kuinka arviointipäivät jaetaan väli- ja päättöviikon kesken ei vaikuta opettajan tai opiskelijan kokonaistyömäärään.

		Oletuksena on, että joitain opintojaksoja päättyy molemmissa  jaksojärjestelmässä jakson puolessavälissä.

		Jos väliarviointia ei ole, arvosanaan tarvittava näyttö täytyy tehdä oppituntien puitteissa (60-90 minuuttia+mahdolliset välitunnit). Toinen vaihtoehto on vaihtaa oppituntia toisen koodin kanssa. Tätä helpottaa sisarkoodit, mutta se toimii vain, jos kyseessä on yhteinen opintojakso (=samat opiskelijat).

		Väliarviointia ei ole tarkoitettu summatiiviseen arviointiin muuta kuin päättyvissä opintojaksoissa. Muilla koodeille se mahdollistaa pidemmät opintosessiot tai esimerkiksi vierailut ja retket.

		Jos perusoppitunteja ei haluta vähentää, väliarviointipäivät lyhentävät päättöpäivien lukumäärää. Tästä seuraa, että samalle päivälle tulee joskus kaksi summatiivista arviointia. Siihen kuinka usein tämä tapahtuu, voidaan vaikuttaa palkkien ja opintojaksojen suunnittelulla.

		Jos pidetään täyspitkä päättöviikko, puolikasta kurssia (1op) on erittäin vaikea järjestää jakson jälkimmäisellä puoliskolla, koska päättöviikko vie ison osan päivistä.

		Väliarvioinnin vaikutusta päättöpäivien koodien päällekkäisyyteen voidaan vähentää, yhdistämällä päättöviikkoa edeltävältä viikolta sisarkoodeja. Tästä on esimerkki 5J 80 minuuttia mallissa. Samaa ideaa voidaan käyttää missä tahansa mallissa.

		Väli- ja päättöpäivät 4. ja 5. jakson malleissa

		Neljän jakson mallissa koodeja on pari enemmän. Tämä pidentää välipäiviä yhdellä ja täyspitkää päättövikkoa kahdella päivällä. Jolloin arviointiviikot ovat pidempiä, mutta niitä on harvemmin.

		75 vai 80 minuuttia, kun opetuskertojen määrä pysyy samana? (tai 60 vai 65)

		Lisäys ei kasvata opiskelijan tai opettajan kokonaistyöaikaa.

		Esillä olevassa 80 minuutin mallissa viisi minuuttia on siirretty arviointiviikoilta.

		80 minuutin mallissa normaalit päivät ovat pidempiä tai tauot lyhyempiä. Yksi vaihtoehto on ottaa tästä 80 minuutista viisi minuuttia keskeltä (tai tarvittaessa jälkeen) nimetyksi jaloittelu/ jumppa tauoksi (opiskelija voi käy vessassa, täyttämässä vesipullon tms.) 75 mallissa vastaava tauon ottaminen oppitunnista voisi tarkoittaa vapaaehtoista kyselytuntia ennen koetta, jolloin opiskelijat ovat voineet jäädä kotiin nukkumaan hieman pidemmäksi aikaa tai tulleet kouluun keskustelemaan opettajan kanssa. Lukiossa, jossa tarvitaan välttämättä 15 minuutin välitunnit voidaan siirtää tästä 80 minuutin tunnista 5 minuuttia päättöviikolla päivän alkuun tai loppuun häiritsemättä Espoon yhteistäkurssitarjontaa.

		75 mallissa yhden koodin arviointipäivissä oleva aika on n. 85 minuuttia enemmän verrattuan 80 minuuttiseen malliin. (5 jakso mallissa)

		Esimerkki mallissa (5J80min) on yksi koodi jolla on 2x80+2x40. Tämä mahdollistaa ettei perjantaina viimeinen oppitunti tai opettajien YT-pääty yhtä myöhään, kuin muina päivinä. 80 minuuttia on 2x40, kun 75 olisi 2x37,5. (Perjantain lyhentämiseen on muitakin keinoja, kuten koodien vähentäminen.) Tällä erikoisemmalla koodilla on vaikutusta myös päättöviikkoon.



		Sisarpalkit

		Lyhyesti: ei ole riippuvainen mallista, Paljon rinnakkaiskoodeja mahdollistaa pidempien vierailujen järjestämisen useampana päivänä, mutta rajaa jonkinverran muuta sijoittelua



		Monen koulun opettajat

		Kahden reunakoodin tekeminen toisen koulun käyttöön ei aiheuta mitään ongelmia, kolmen koodin tekeminen vaatii jo pieniä muutoksia koodien sijoittelussa reunoille ja neljä koodia vaatii selkeästi ap/ip palkkien tekemistä.

		Onko kenelläkään edes tarvetta neljälle koodille? Kuinka kauaksi pitää siirtyä, jos siirtyminen on kesken päivän?



		Espoon yhteinen kurssitarjonta

		Espoon tasoisen yhteisen koodin tekeminen vaikuttaa selvästi kurssitarjottimeen vähentäen koodien määrää (pakottamalla yhden koodin selkeäasti reunaan), Laitetaanko koodi aamuun vai iltaan vaikuttaa selvästi kaavioon.

		Mallilla ei ole juurikaan merkitystä, kuinka hyvin yhteinen on tehtävissä. Periaatteessa 4. jakso systeemissä yhteisiä on vuoden aikana 4. ja 5-jaksossa 5, joten 4.jaksossa menee yksi koodi vuoden aikana vähemmän.



		Tauot

		Taukojen pituus ei ole riippuvainen jaksojen lukumäärästä. Taukojen maksimipituuteen vaikuttaa ennen kaikke koodien lukumäärä jaksossa ja kuinka paljon opetusta on päättöviikolla.

		80 minuutin mallissa ei ole mahdollista pitää 15 minuutin välituntia ja 45 minuutin ruokatuntia. Samoin kuin 75 mallissa on todella vaikea pitää kaikkea opetusta arviointipäivinä. Kaikissa malleissa osa opetuksesta voidaan mahdollisesti käyttää taukoihin tms., jos näin päätetään.



		Kuinka monta minuuttia merkitään tuntikiertokaavioon?

		Nykyinen (arviointipäivä on 4h 15 min)?

		2x855 (nykyinen, missä arviointi on 4h15 min+60 minuuttia)

		Vähemmän (oletetaan, että opiskelija tekee itsenäisesti)

		Yksi vaihtoehto on laittaa 60 minuutin vajaus 5 minuutin jaloittelu/wc/siirtymä(Haukilahti) toukoihin.





Tuntikierto

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5		4		1		1

				10:25		11:05																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		6		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30								8				8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





Tuntikierto kokoiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli																		Saanan ehdotukset 25.2.

				Alijakson 14 ensimmäistä päivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:15		8:55				1		2		5		2		5				8:20		9:00				8		2		4		2		1				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:55		9:35																9:00		9:40

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				9:50		10:30				2		5		4		1		1				9:50		10:30				6		3		5		3		5				YS-keskiviikko aamuun?

				10:30		11:10																10:30		11:10																Espoon palkki ti, to aamu

				Ruoka		0:45:00																Ruoka		0:30:00																Pitäisiko keskiviikon ruskea ja keltainen vaihtaa toistepäivän. Tukisi bonuksena päättöviikkoakin. Näyttäisi vahvasti siltä, että kannattaa siirtää. Huonopuoli keltaisesta tulee kaksi aamu tuntia.

				11:55		12:35				3		6		7		6		7				11:40		12:20				4		1		7		1		7				Jos YS :n laittaa keskiviikon aamun, menetetään mahdollisuus tehdä kasin pitkä arviointi.

				12:35		13:15																12:20		13:00																Kuinka paljon lukiossa on toisessa koulussa opettavia opettajia? Ovatko koulut välitunnin päässä? Kuinka paljon tunteja korkeintaan on?

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00						RO										Voisiko urheilulinjan ottaa huomioon osoittamalla aamukoodit koululle.

				13:30		14:10				4		3		6		4		6				13:10		13:50				2		5		6		4		6

				14:10		14:50								8				8				13:50		14:30								8				8

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				15:05		15:45				8		7				3						14:40		15:20				3		7				6

				15:45		16:25								YS								15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri																																				1. puolisko: 80 lyhentää palautepäivien koodeja n. 45 min

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä																								2. puolisko: 75+7 arv. Päivää tekee lähes mahdottomaksi opettaa 1 opintopiste 11 päivässä (5-6 opetuskertaa), 75+4 päättö tekee 2 koodin päivistä pitkiä

				9:00		11:15				2		8		4		5																								Yhden värin kesto pitäisi olla 3x45=2h15m (80 tunnit), jolloin tuntimäärä vastaisti nykyistä (75 tunnit).

																																								Pitäisikö päivien alkaa vielä myöhemmin esim 9.30 (urheilu)?



				Ruoka		60 min																																		Voisiko ruokatunti olla pidempi. Kunnon siesta, jolloin ruokavuorojakin voisi jakaa useampia.

				12:15		14:30				1		7		3		6





										YS				YS																										Normiviikoille jäävää YS-aikaa on vähemmän, mutta palautepäivinä sitä voi olla enemmän.

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																																				Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe																						Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5																						Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																																		Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																																						1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1																						9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:45:00

				11:45		12:25				3		6		8		6		7

				12:25		13:05																																		Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																																		12:25		14:50		1				3

				13:15		13:55				4		3				4

				13:55		14:35

				Tauko		0:10:00

				14:45		15:25				8		7				3

				15:25		16:05

														Sinistä 80+80+4x45-45=295

														Nykyisessä arviointiviikko + 75 minuuttiset ot. jää 60 minuuttia käyttämättä





Esimerkki jaksosta

				Värien sijoittuminen jaksoon 14+4 Mallissa

				Yksi vuoden viidestä jaksta, 36 opetuspäivää, loput 1,5 päivää ovat koulun muuta toimintaa esimerkiksi kevätjuhla

				1. alijakso																																												2. alijakso

				14 päivää perustuntikiertokaaviolla																																		Palautepäivät										14 päivää perustuntikiertokaaviolla																										Pari poikkeusta								Päättöpäivät

				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4

				ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe														ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5														2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5

																																																																																		2		6		4		5

																																						2		8		4		5

				5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1														5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1





				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				1		7		3		6				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7				1				3





				3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3		6		4		6														3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3				4

						8				8								8				8								8				8																8				8								8				8



				7				3						8		7				3						8		7				3																7				3						8		7				3						8		7				3

						YS												YS												YS																				YS												YS





Koulupäivien lkm

		Työpäivien lukumäärä

		ma		ti		ke		to		pe		la		su

		x						x		X				x		188		188

		x		x						x		X				187		188

				x		x						x		X		188		188

		X				x		x						x		188		187

		x		X				x		x						187		187

				x		X				x		x				188		187

						x		X				x		x		189		188

																1315		1313

																		187.7857142857





Moduulit

		Opintopisteet		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

		Äidinkieli				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		S2/ R2				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Ruotsi				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Toinen kotimainen A		1						2				3				4				5				6				7				8



		Toinen kotimainen B1		1						2				3				4				5				6				7



		A-kielet		1						2				3				4				5				6				7				8



		B2/B3 kielet				B31				B32				B33/B21				B34/B22				B35/B23				B36/B24				B37/B25				B38/B26				B27				B28



		Matematiikka pitkä				1						2				3						4				5						6				7				Til. ja TN 8		Tal. 9				III 10				algo. 11				III 12				kertaus



		Matematiikka lyhyt				1				MAA2 2				MAA3 3				4				MAA8 5		Tal 6		MAA9 tal. 7				MAA6 8				9



		Biologia				1		2		3				4				5				6



		Maantiede				1				2				3				4



		Fysiikka		1		2				3				4				5				6				7				8



		Kemia		1		2				3				4				5				6



		Filosofia				1				2				3				4



		Psykologia				1				2				3				4				5



		Historia				1				2				3				4				5				6



		Yhteiskuntaoppi				1				2				3				4



		Uskonto/ET				1				2				3				4				5				6



		Terveystieto				1				2				3



		Liikunta				1				2				3				4				5



		Musiikki/Kuvataide				1				2				3				4



		Opinto-ohjaus				1				2



		Lukiodiplomit

		Taiteiden väliset

		Opiskelijan ohjaus







27.2. LoRyn päivityksiä

				5. Jaksojärjestelmä 75 min

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:37:30				ma		ti				to		pe																												ke

				8:15		8:52				1		2				2		5																										8:15		5

				8:52		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen																						9:30

				9:45		10:22				2		5				1		1																										9:45		4

				10:22		11:00																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:45:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti																				11:00

				11:45		12:22				3		6				6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty																				11:45		7

				12:22		13:00																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti																				13:00

				13:15		13:52				4		3				4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia																				13:15		6 13:55

																																												13:55

				13:52		14:30												8						Yksi sisarpalkki																				14:05		8

				Tauko		0:15:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:45		15:22				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla



				15:22		16:00																																						15:20		YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





kokeiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		YS		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30								8

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5				1		1

				10:25		11:05								6										Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		4		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30												8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7		5		3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti				to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		8		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5				1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6				6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3		4		4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7		5		3

				15:20		16:00





Taul1

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (2)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (3)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (4)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (5)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (6)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (7)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (8)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (9)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6





				2		5





				3		6

								2		4



				4		3





				8		7







Taul1 (11)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8																																4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





				2		5																																		2		5																																		2		5





				3		6																																		3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4																																		2		4



				4		3																																		4		3																																		4		3





				8		7																																		8		7																																		8		7



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





				2		5																																		2		5





				3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4



				4		3																																		4		3





				8		7																																		8		7







Taul1 (10)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5																												3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1																																		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7																																		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8																																4		6		8



										4		6																																		4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8																																		3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

						2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





						5																																		2		5																																		2		5





						6																																		3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4																																		2		4



						3																																		4		3																																		4		3





						7																																		8		7																																		8		7



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe
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5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit
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FAQ

		5. jaksoa						4. jaksoa

		Opettajalla 4 kurssi samaan aikaan.						Opettajalla 5 kurssia samaan aikaan.

		Opettajalla 100 opiskelijaa samaan aikaan.						Opettajalla 125 opiskelijaa samaan aikaan.

		Opiskelijalla 6 ainetta samaan aikaan.						Opiskelijalla 7,5 ainetta samaan aikaan.



		Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson loppuun.						Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson sisälle loppupuolelle.

		Kevään kirjoitukset alkavat n. 5 viikkoa 4. jakson alkamisen jälkeen.						Kevään kirjoitukset alkavat 3. jakson ihan lopussa.

		3. jakson sisällä						Jaksojen vaihtuessa.

		Äidinkieli 9 kurssia 13 jaksossa.						Äidinkieli 9 kurssia 10 jaksossa.

								B3-kieli 8 kurssia 8 jaksossa (syksy)

								B3+B2 10 kurssia 10 jaksossa (kevät)

		Matematiikka 14 kurssia 13 jaksossa						Matematiikka 14 kurssia 10 jaksossa

		A-kieli syksyllä 8 kurssia 10 jaksossa.						A-kieli syksyllä 8 kurssia 8 jaksossa.

		225 minuuttia						180 minuuttia (Jos syksyn jaksot päättyvät joululomaan, 190 minuuttia /viikko syksyllä ja 170 keväällä)

		5x45 minuuttia						4x45 minuuttia

		3x75 minuuttia						3x60 minuuttia

								2x90 minuuttia

		75 minuuttia		80 minuuttia				60 minuuttia		90 minuuttia

		3		3				3		2

		8		8				9 (10)		9 (10)

		40		40				36		36

		FAQ

		Mikään malli ei lisää opiskelijan vapaa-aikaa. Erikseen voidaan päättää, että kontakti opetusta on vähemmän, mutta sillä ei ole tekemistä mallin kanssa.

		4. jaksoa vai 5. jaksoa?

		4J tai 5J valinnassa ei ole kyse tuntikierron valinnasta tai päivän tauotuksesta. 

		4J ja 5J Valinta vaikuttaa samanaikaisten kurssien (opiskelijoiden) lukumäärään ja päättöpäivien sijaintiin kalenterissa, mikä vaikuttaa suuresti esim. kirjoituksiin ja lomiin.

		4J tai 5J valinta vaikuttaa onko mielekkäät tuntien pituudet 5J: 5x45 ja 3x75 tai 4J: 3x60 ja 2x90

		4J tai 5J valinta vaikuttaa kuinka monta peräkkäistä jaksoa lukioaikaan mahtuu

		45 minuutin tunnit?

		Tälle ei ole ollut kannatusta, eikä sitä ole pohdittu pidempään.

		Kolme kertaa viikossa (3x60, 3x75) vai kaksi kertaa viikossa (2x90)

		Tässä ei valita taukojen yhteenlaskettua määrää, mutta pidemmät tunnit mahdollistavat pidemmät tauot, koska niitä voi olla harvemmin (kerran 90 minuutissa).

		Pidemmissä tunneissa tunti "palikat" ovat isompia, jolloin lukujärjestyksessä päivien alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat enemmän.

		Pidemmissä tunneissä hyppärit vähenee, mutta ne ovat pidempiä.

		Vähän koodeja jaksossa 5J: 6, 7 tai 4J: 8, 9 verrattuna paljon koodeja jaksossa  5J:8,9 tai 4J: 10

		Koodien lukumäärään voi ajatella vaikuttavan myös ns. hylkiökoodit, joista harvat opiskelijat valitsevat tunteja.

		Koodien lukumäärä ei vaikuta opiskelijan tai opettajan työmäärään. (Paitsi isommalla koodimäärällä opiskelija voi koko lukiossa opiskella enemmän ja siten kasvattaa työmäärää.)

		Opiskelijoiden käytössä olevien koodien määrä vaikuttaa hyppytuntien määrään. Paljon koodeja niin opiskelija on kauemmin koulussa. Vähän koodeja opiskelija tekee enemmän läksyjä kotona.

		Koodien lukumäärällä voidaan vaikuttaa taukojen pituuteen. Vähän koodeja niin tauot voi olla pidempiä.

		Koodien vähentäminen vähentää valintoja.

		Koodien lisääminen lisää tilojen käyttöastetta.

		Koodien vähentäminen opiskelijoilta lisää opettajien mahdollisuuksia löytää aikaa YT :lle.

		Koodien määrään vaikuttaa

		Varataanko yksi koodi Espoon yhteisille kursseille

		Onko koulua perjantaina kello 16 asti?

		Kuinka paljon varataan kalenteriin kiinteätä YT-aikaa

		Sijoitetaanko jokin koodi pelkästään aamuun

		Kuinka paljon varataan koodeja usean koulun opettajille (tällä on pieni vaikutus).

		Väliarvioinnilla vai ilman?

		Oletuksena yhden jakson aikana on suurinpiirtein yhtämonta arviointi/palaute-päivää, kuin on koodejakin.

		Se kuinka arviointipäivät jaetaan väli- ja päättöviikon kesken ei vaikuta opettajan tai opiskelijan kokonaistyömäärään.

		Oletuksena on, että joitain opintojaksoja päättyy molemmissa  jaksojärjestelmässä jakson puolessavälissä.

		Jos väliarviointia ei ole, arvosanaan tarvittava näyttö täytyy tehdä oppituntien puitteissa (60-90 minuuttia+mahdolliset välitunnit). Toinen vaihtoehto on vaihtaa oppituntia toisen koodin kanssa. Tätä helpottaa sisarkoodit, mutta se toimii vain, jos kyseessä on yhteinen opintojakso (=samat opiskelijat).

		Väliarviointia ei ole tarkoitettu summatiiviseen arviointiin muuta kuin päättyvissä opintojaksoissa. Muilla koodeille se mahdollistaa pidemmät opintosessiot tai esimerkiksi vierailut ja retket.

		Jos perusoppitunteja ei haluta vähentää, väliarviointipäivät lyhentävät päättöpäivien lukumäärää. Tästä seuraa, että samalle päivälle tulee joskus kaksi summatiivista arviointia. Siihen kuinka usein tämä tapahtuu, voidaan vaikuttaa palkkien ja opintojaksojen suunnittelulla.

		Jos pidetään täyspitkä päättöviikko, puolikasta kurssia (1op) on erittäin vaikea järjestää jakson jälkimmäisellä puoliskolla, koska päättöviikko vie ison osan päivistä.

		Väliarvioinnin vaikutusta päättöpäivien koodien päällekkäisyyteen voidaan vähentää, yhdistämällä päättöviikkoa edeltävältä viikolta sisarkoodeja. Tästä on esimerkki 5J 80 minuuttia mallissa. Samaa ideaa voidaan käyttää missä tahansa mallissa.

		Väli- ja päättöpäivät 4. ja 5. jakson malleissa

		Neljän jakson mallissa koodeja on pari enemmän. Tämä pidentää välipäiviä yhdellä ja täyspitkää päättövikkoa kahdella päivällä. Jolloin arviointiviikot ovat pidempiä, mutta niitä on harvemmin.

		75 vai 80 minuuttia, kun opetuskertojen määrä pysyy samana? (tai 60 vai 65)

		Lisäys ei kasvata opiskelijan tai opettajan kokonaistyöaikaa.

		Esillä olevassa 80 minuutin mallissa viisi minuuttia on siirretty arviointiviikoilta.

		80 minuutin mallissa normaalit päivät ovat pidempiä tai tauot lyhyempiä. Yksi vaihtoehto on ottaa tästä 80 minuutista viisi minuuttia keskeltä (tai tarvittaessa jälkeen) nimetyksi jaloittelu/ jumppa tauoksi (opiskelija voi käy vessassa, täyttämässä vesipullon tms.) 75 mallissa vastaava tauon ottaminen oppitunnista voisi tarkoittaa vapaaehtoista kyselytuntia ennen koetta, jolloin opiskelijat ovat voineet jäädä kotiin nukkumaan hieman pidemmäksi aikaa tai tulleet kouluun keskustelemaan opettajan kanssa. Lukiossa, jossa tarvitaan välttämättä 15 minuutin välitunnit voidaan siirtää tästä 80 minuutin tunnista 5 minuuttia päättöviikolla päivän alkuun tai loppuun häiritsemättä Espoon yhteistäkurssitarjontaa.

		75 mallissa yhden koodin arviointipäivissä oleva aika on n. 85 minuuttia enemmän verrattuan 80 minuuttiseen malliin. (5 jakso mallissa)

		Esimerkki mallissa (5J80min) on yksi koodi jolla on 2x80+2x40. Tämä mahdollistaa ettei perjantaina viimeinen oppitunti tai opettajien YT-pääty yhtä myöhään, kuin muina päivinä. 80 minuuttia on 2x40, kun 75 olisi 2x37,5. (Perjantain lyhentämiseen on muitakin keinoja, kuten koodien vähentäminen.) Tällä erikoisemmalla koodilla on vaikutusta myös päättöviikkoon.



		Sisarpalkit

		Lyhyesti: ei ole riippuvainen mallista, Paljon rinnakkaiskoodeja mahdollistaa pidempien vierailujen järjestämisen useampana päivänä, mutta rajaa jonkinverran muuta sijoittelua



		Monen koulun opettajat

		Kahden reunakoodin tekeminen toisen koulun käyttöön ei aiheuta mitään ongelmia, kolmen koodin tekeminen vaatii jo pieniä muutoksia koodien sijoittelussa reunoille ja neljä koodia vaatii selkeästi ap/ip palkkien tekemistä.

		Onko kenelläkään edes tarvetta neljälle koodille? Kuinka kauaksi pitää siirtyä, jos siirtyminen on kesken päivän?



		Espoon yhteinen kurssitarjonta

		Espoon tasoisen yhteisen koodin tekeminen vaikuttaa selvästi kurssitarjottimeen vähentäen koodien määrää (pakottamalla yhden koodin selkeäasti reunaan), Laitetaanko koodi aamuun vai iltaan vaikuttaa selvästi kaavioon.

		Mallilla ei ole juurikaan merkitystä, kuinka hyvin yhteinen on tehtävissä. Periaatteessa 4. jakso systeemissä yhteisiä on vuoden aikana 4. ja 5-jaksossa 5, joten 4.jaksossa menee yksi koodi vuoden aikana vähemmän.



		Tauot

		Taukojen pituus ei ole riippuvainen jaksojen lukumäärästä. Taukojen maksimipituuteen vaikuttaa ennen kaikke koodien lukumäärä jaksossa ja kuinka paljon opetusta on päättöviikolla.

		80 minuutin mallissa ei ole mahdollista pitää 15 minuutin välituntia ja 45 minuutin ruokatuntia. Samoin kuin 75 mallissa on todella vaikea pitää kaikkea opetusta arviointipäivinä. Kaikissa malleissa osa opetuksesta voidaan mahdollisesti käyttää taukoihin tms., jos näin päätetään.



		Kuinka monta minuuttia merkitään tuntikiertokaavioon?

		Nykyinen (arviointipäivä on 4h 15 min)?

		2x855 (nykyinen, missä arviointi on 4h15 min+60 minuuttia)

		Vähemmän (oletetaan, että opiskelija tekee itsenäisesti)

		Yksi vaihtoehto on laittaa 60 minuutin vajaus 5 minuutin jaloittelu/wc/siirtymä(Haukilahti) toukoihin.





Tuntikierto

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5		4		1		1

				10:25		11:05																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		6		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30								8				8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





Tuntikierto kokoiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli																		Saanan ehdotukset 25.2.

				Alijakson 14 ensimmäistä päivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:15		8:55				1		2		5		2		5				8:20		9:00				8		2		4		2		1				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:55		9:35																9:00		9:40

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				9:50		10:30				2		5		4		1		1				9:50		10:30				6		3		5		3		5				YS-keskiviikko aamuun?

				10:30		11:10																10:30		11:10																Espoon palkki ti, to aamu

				Ruoka		0:45:00																Ruoka		0:30:00																Pitäisiko keskiviikon ruskea ja keltainen vaihtaa toistepäivän. Tukisi bonuksena päättöviikkoakin. Näyttäisi vahvasti siltä, että kannattaa siirtää. Huonopuoli keltaisesta tulee kaksi aamu tuntia.

				11:55		12:35				3		6		7		6		7				11:40		12:20				4		1		7		1		7				Jos YS :n laittaa keskiviikon aamun, menetetään mahdollisuus tehdä kasin pitkä arviointi.

				12:35		13:15																12:20		13:00																Kuinka paljon lukiossa on toisessa koulussa opettavia opettajia? Ovatko koulut välitunnin päässä? Kuinka paljon tunteja korkeintaan on?

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00						RO										Voisiko urheilulinjan ottaa huomioon osoittamalla aamukoodit koululle.

				13:30		14:10				4		3		6		4		6				13:10		13:50				2		5		6		4		6

				14:10		14:50								8				8				13:50		14:30								8				8

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				15:05		15:45				8		7				3						14:40		15:20				3		7				6

				15:45		16:25								YS								15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri																																				1. puolisko: 80 lyhentää palautepäivien koodeja n. 45 min

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä																								2. puolisko: 75+7 arv. Päivää tekee lähes mahdottomaksi opettaa 1 opintopiste 11 päivässä (5-6 opetuskertaa), 75+4 päättö tekee 2 koodin päivistä pitkiä

				9:00		11:15				2		8		4		5																								Yhden värin kesto pitäisi olla 3x45=2h15m (80 tunnit), jolloin tuntimäärä vastaisti nykyistä (75 tunnit).

																																								Pitäisikö päivien alkaa vielä myöhemmin esim 9.30 (urheilu)?



				Ruoka		60 min																																		Voisiko ruokatunti olla pidempi. Kunnon siesta, jolloin ruokavuorojakin voisi jakaa useampia.

				12:15		14:30				1		7		3		6





										YS				YS																										Normiviikoille jäävää YS-aikaa on vähemmän, mutta palautepäivinä sitä voi olla enemmän.

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																																				Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe																						Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5																						Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																																		Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																																						1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1																						9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:45:00

				11:45		12:25				3		6		8		6		7

				12:25		13:05																																		Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																																		12:25		14:50		1				3

				13:15		13:55				4		3				4

				13:55		14:35

				Tauko		0:10:00

				14:45		15:25				8		7				3

				15:25		16:05

														Sinistä 80+80+4x45-45=295

														Nykyisessä arviointiviikko + 75 minuuttiset ot. jää 60 minuuttia käyttämättä





Esimerkki jaksosta

				Värien sijoittuminen jaksoon 14+4 Mallissa

				Yksi vuoden viidestä jaksta, 36 opetuspäivää, loput 1,5 päivää ovat koulun muuta toimintaa esimerkiksi kevätjuhla

				1. alijakso																																												2. alijakso

				14 päivää perustuntikiertokaaviolla																																		Palautepäivät										14 päivää perustuntikiertokaaviolla																										Pari poikkeusta								Päättöpäivät

				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4

				ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe														ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5														2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5

																																																																																		2		6		4		5

																																						2		8		4		5

				5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1														5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1





				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				1		7		3		6				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7				1				3





				3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3		6		4		6														3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3				4

						8				8								8				8								8				8																8				8								8				8



				7				3						8		7				3						8		7				3																7				3						8		7				3						8		7				3

						YS												YS												YS																				YS												YS





Koulupäivien lkm

		Työpäivien lukumäärä

		ma		ti		ke		to		pe		la		su

		x						x		X				x		188		188

		x		x						x		X				187		188

				x		x						x		X		188		188

		X				x		x						x		188		187

		x		X				x		x						187		187

				x		X				x		x				188		187

						x		X				x		x		189		188

																1315		1313

																		187.7857142857





Moduulit

		Opintopisteet		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

		Äidinkieli				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		S2/ R2				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Ruotsi				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Toinen kotimainen A		1						2				3				4				5				6				7				8



		Toinen kotimainen B1		1						2				3				4				5				6				7



		A-kielet		1						2				3				4				5				6				7				8



		B2/B3 kielet				B31				B32				B33/B21				B34/B22				B35/B23				B36/B24				B37/B25				B38/B26				B27				B28



		Matematiikka pitkä				1						2				3						4				5						6				7				Til. ja TN 8		Tal. 9				III 10				algo. 11				III 12				kertaus



		Matematiikka lyhyt				1				MAA2 2				MAA3 3				4				MAA8 5		Tal 6		MAA9 tal. 7				MAA6 8				9



		Biologia				1		2		3				4				5				6



		Maantiede				1				2				3				4



		Fysiikka		1		2				3				4				5				6				7				8



		Kemia		1		2				3				4				5				6



		Filosofia				1				2				3				4



		Psykologia				1				2				3				4				5



		Historia				1				2				3				4				5				6



		Yhteiskuntaoppi				1				2				3				4



		Uskonto/ET				1				2				3				4				5				6



		Terveystieto				1				2				3



		Liikunta				1				2				3				4				5



		Musiikki/Kuvataide				1				2				3				4



		Opinto-ohjaus				1				2



		Lukiodiplomit

		Taiteiden väliset

		Opiskelijan ohjaus







27.2. LoRyn päivityksiä

				5. Jaksojärjestelmä 75 min

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:37:30				ma		ti				to		pe																												ke

				8:15		8:52				1		2				2		5																										8:15		5

				8:52		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen																						9:30

				9:45		10:22				2		5				1		1																										9:45		4

				10:22		11:00																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:45:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti																				11:00

				11:45		12:22				3		6				6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty																				11:45		7

				12:22		13:00																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti																				13:00

				13:15		13:52				4		3				4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia																				13:15		6 13:55

																																												13:55

				13:52		14:30												8						Yksi sisarpalkki																				14:05		8

				Tauko		0:15:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:45		15:22				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla



				15:22		16:00																																						15:20		YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





kokeiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		YS		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30								8

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5				1		1

				10:25		11:05								6										Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		4		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30												8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7		5		3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti				to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		8		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5				1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6				6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3		4		4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7		5		3

				15:20		16:00





Taul1

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (2)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (3)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (4)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (5)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (6)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (7)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (8)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit
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Taul1 (10)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit
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5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6
2

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
3 5 7 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

6 7 3 6 7 6 7 3 6 8 6 7
4 6 8

4 6 4 3 8 4 6 4 3 4

3 8 8 7 YS 3 8 8 7 3

ma ti ke to pe ma
1 2 1 3 5 6

2 5

3 6
2 4

4 3

8 7


FAQ

		5. jaksoa						4. jaksoa

		Opettajalla 4 kurssi samaan aikaan.						Opettajalla 5 kurssia samaan aikaan.

		Opettajalla 100 opiskelijaa samaan aikaan.						Opettajalla 125 opiskelijaa samaan aikaan.

		Opiskelijalla 6 ainetta samaan aikaan.						Opiskelijalla 7,5 ainetta samaan aikaan.



		Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson loppuun.						Syksyn kirjoitukset sijoittuvat 1. jakson sisälle loppupuolelle.

		Kevään kirjoitukset alkavat n. 5 viikkoa 4. jakson alkamisen jälkeen.						Kevään kirjoitukset alkavat 3. jakson ihan lopussa.

		3. jakson sisällä						Jaksojen vaihtuessa.

		Äidinkieli 9 kurssia 13 jaksossa.						Äidinkieli 9 kurssia 10 jaksossa.

								B3-kieli 8 kurssia 8 jaksossa (syksy)

								B3+B2 10 kurssia 10 jaksossa (kevät)

		Matematiikka 14 kurssia 13 jaksossa						Matematiikka 14 kurssia 10 jaksossa

		A-kieli syksyllä 8 kurssia 10 jaksossa.						A-kieli syksyllä 8 kurssia 8 jaksossa.

		225 minuuttia						180 minuuttia (Jos syksyn jaksot päättyvät joululomaan, 190 minuuttia /viikko syksyllä ja 170 keväällä)

		5x45 minuuttia						4x45 minuuttia

		3x75 minuuttia						3x60 minuuttia

								2x90 minuuttia

		75 minuuttia		80 minuuttia				60 minuuttia		90 minuuttia

		3		3				3		2

		8		8				9 (10)		9 (10)

		40		40				36		36

		FAQ

		Mikään malli ei lisää opiskelijan vapaa-aikaa. Erikseen voidaan päättää, että kontakti opetusta on vähemmän, mutta sillä ei ole tekemistä mallin kanssa.

		4. jaksoa vai 5. jaksoa?

		4J tai 5J valinnassa ei ole kyse tuntikierron valinnasta tai päivän tauotuksesta. 

		4J ja 5J Valinta vaikuttaa samanaikaisten kurssien (opiskelijoiden) lukumäärään ja päättöpäivien sijaintiin kalenterissa, mikä vaikuttaa suuresti esim. kirjoituksiin ja lomiin.

		4J tai 5J valinta vaikuttaa onko mielekkäät tuntien pituudet 5J: 5x45 ja 3x75 tai 4J: 3x60 ja 2x90

		4J tai 5J valinta vaikuttaa kuinka monta peräkkäistä jaksoa lukioaikaan mahtuu

		45 minuutin tunnit?

		Tälle ei ole ollut kannatusta, eikä sitä ole pohdittu pidempään.

		Kolme kertaa viikossa (3x60, 3x75) vai kaksi kertaa viikossa (2x90)

		Tässä ei valita taukojen yhteenlaskettua määrää, mutta pidemmät tunnit mahdollistavat pidemmät tauot, koska niitä voi olla harvemmin (kerran 90 minuutissa).

		Pidemmissä tunneissa tunti "palikat" ovat isompia, jolloin lukujärjestyksessä päivien alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat enemmän.

		Pidemmissä tunneissä hyppärit vähenee, mutta ne ovat pidempiä.

		Vähän koodeja jaksossa 5J: 6, 7 tai 4J: 8, 9 verrattuna paljon koodeja jaksossa  5J:8,9 tai 4J: 10

		Koodien lukumäärään voi ajatella vaikuttavan myös ns. hylkiökoodit, joista harvat opiskelijat valitsevat tunteja.

		Koodien lukumäärä ei vaikuta opiskelijan tai opettajan työmäärään. (Paitsi isommalla koodimäärällä opiskelija voi koko lukiossa opiskella enemmän ja siten kasvattaa työmäärää.)

		Opiskelijoiden käytössä olevien koodien määrä vaikuttaa hyppytuntien määrään. Paljon koodeja niin opiskelija on kauemmin koulussa. Vähän koodeja opiskelija tekee enemmän läksyjä kotona.

		Koodien lukumäärällä voidaan vaikuttaa taukojen pituuteen. Vähän koodeja niin tauot voi olla pidempiä.

		Koodien vähentäminen vähentää valintoja.

		Koodien lisääminen lisää tilojen käyttöastetta.

		Koodien vähentäminen opiskelijoilta lisää opettajien mahdollisuuksia löytää aikaa YT :lle.

		Koodien määrään vaikuttaa

		Varataanko yksi koodi Espoon yhteisille kursseille

		Onko koulua perjantaina kello 16 asti?

		Kuinka paljon varataan kalenteriin kiinteätä YT-aikaa

		Sijoitetaanko jokin koodi pelkästään aamuun

		Kuinka paljon varataan koodeja usean koulun opettajille (tällä on pieni vaikutus).

		Väliarvioinnilla vai ilman?

		Oletuksena yhden jakson aikana on suurinpiirtein yhtämonta arviointi/palaute-päivää, kuin on koodejakin.

		Se kuinka arviointipäivät jaetaan väli- ja päättöviikon kesken ei vaikuta opettajan tai opiskelijan kokonaistyömäärään.

		Oletuksena on, että joitain opintojaksoja päättyy molemmissa  jaksojärjestelmässä jakson puolessavälissä.

		Jos väliarviointia ei ole, arvosanaan tarvittava näyttö täytyy tehdä oppituntien puitteissa (60-90 minuuttia+mahdolliset välitunnit). Toinen vaihtoehto on vaihtaa oppituntia toisen koodin kanssa. Tätä helpottaa sisarkoodit, mutta se toimii vain, jos kyseessä on yhteinen opintojakso (=samat opiskelijat).

		Väliarviointia ei ole tarkoitettu summatiiviseen arviointiin muuta kuin päättyvissä opintojaksoissa. Muilla koodeille se mahdollistaa pidemmät opintosessiot tai esimerkiksi vierailut ja retket.

		Jos perusoppitunteja ei haluta vähentää, väliarviointipäivät lyhentävät päättöpäivien lukumäärää. Tästä seuraa, että samalle päivälle tulee joskus kaksi summatiivista arviointia. Siihen kuinka usein tämä tapahtuu, voidaan vaikuttaa palkkien ja opintojaksojen suunnittelulla.

		Jos pidetään täyspitkä päättöviikko, puolikasta kurssia (1op) on erittäin vaikea järjestää jakson jälkimmäisellä puoliskolla, koska päättöviikko vie ison osan päivistä.

		Väliarvioinnin vaikutusta päättöpäivien koodien päällekkäisyyteen voidaan vähentää, yhdistämällä päättöviikkoa edeltävältä viikolta sisarkoodeja. Tästä on esimerkki 5J 80 minuuttia mallissa. Samaa ideaa voidaan käyttää missä tahansa mallissa.

		Väli- ja päättöpäivät 4. ja 5. jakson malleissa

		Neljän jakson mallissa koodeja on pari enemmän. Tämä pidentää välipäiviä yhdellä ja täyspitkää päättövikkoa kahdella päivällä. Jolloin arviointiviikot ovat pidempiä, mutta niitä on harvemmin.

		75 vai 80 minuuttia, kun opetuskertojen määrä pysyy samana? (tai 60 vai 65)

		Lisäys ei kasvata opiskelijan tai opettajan kokonaistyöaikaa.

		Esillä olevassa 80 minuutin mallissa viisi minuuttia on siirretty arviointiviikoilta.

		80 minuutin mallissa normaalit päivät ovat pidempiä tai tauot lyhyempiä. Yksi vaihtoehto on ottaa tästä 80 minuutista viisi minuuttia keskeltä (tai tarvittaessa jälkeen) nimetyksi jaloittelu/ jumppa tauoksi (opiskelija voi käy vessassa, täyttämässä vesipullon tms.) 75 mallissa vastaava tauon ottaminen oppitunnista voisi tarkoittaa vapaaehtoista kyselytuntia ennen koetta, jolloin opiskelijat ovat voineet jäädä kotiin nukkumaan hieman pidemmäksi aikaa tai tulleet kouluun keskustelemaan opettajan kanssa. Lukiossa, jossa tarvitaan välttämättä 15 minuutin välitunnit voidaan siirtää tästä 80 minuutin tunnista 5 minuuttia päättöviikolla päivän alkuun tai loppuun häiritsemättä Espoon yhteistäkurssitarjontaa.

		75 mallissa yhden koodin arviointipäivissä oleva aika on n. 85 minuuttia enemmän verrattuan 80 minuuttiseen malliin. (5 jakso mallissa)

		Esimerkki mallissa (5J80min) on yksi koodi jolla on 2x80+2x40. Tämä mahdollistaa ettei perjantaina viimeinen oppitunti tai opettajien YT-pääty yhtä myöhään, kuin muina päivinä. 80 minuuttia on 2x40, kun 75 olisi 2x37,5. (Perjantain lyhentämiseen on muitakin keinoja, kuten koodien vähentäminen.) Tällä erikoisemmalla koodilla on vaikutusta myös päättöviikkoon.



		Sisarpalkit

		Lyhyesti: ei ole riippuvainen mallista, Paljon rinnakkaiskoodeja mahdollistaa pidempien vierailujen järjestämisen useampana päivänä, mutta rajaa jonkinverran muuta sijoittelua



		Monen koulun opettajat

		Kahden reunakoodin tekeminen toisen koulun käyttöön ei aiheuta mitään ongelmia, kolmen koodin tekeminen vaatii jo pieniä muutoksia koodien sijoittelussa reunoille ja neljä koodia vaatii selkeästi ap/ip palkkien tekemistä.

		Onko kenelläkään edes tarvetta neljälle koodille? Kuinka kauaksi pitää siirtyä, jos siirtyminen on kesken päivän?



		Espoon yhteinen kurssitarjonta

		Espoon tasoisen yhteisen koodin tekeminen vaikuttaa selvästi kurssitarjottimeen vähentäen koodien määrää (pakottamalla yhden koodin selkeäasti reunaan), Laitetaanko koodi aamuun vai iltaan vaikuttaa selvästi kaavioon.

		Mallilla ei ole juurikaan merkitystä, kuinka hyvin yhteinen on tehtävissä. Periaatteessa 4. jakso systeemissä yhteisiä on vuoden aikana 4. ja 5-jaksossa 5, joten 4.jaksossa menee yksi koodi vuoden aikana vähemmän.



		Tauot

		Taukojen pituus ei ole riippuvainen jaksojen lukumäärästä. Taukojen maksimipituuteen vaikuttaa ennen kaikke koodien lukumäärä jaksossa ja kuinka paljon opetusta on päättöviikolla.

		80 minuutin mallissa ei ole mahdollista pitää 15 minuutin välituntia ja 45 minuutin ruokatuntia. Samoin kuin 75 mallissa on todella vaikea pitää kaikkea opetusta arviointipäivinä. Kaikissa malleissa osa opetuksesta voidaan mahdollisesti käyttää taukoihin tms., jos näin päätetään.



		Kuinka monta minuuttia merkitään tuntikiertokaavioon?

		Nykyinen (arviointipäivä on 4h 15 min)?

		2x855 (nykyinen, missä arviointi on 4h15 min+60 minuuttia)

		Vähemmän (oletetaan, että opiskelija tekee itsenäisesti)

		Yksi vaihtoehto on laittaa 60 minuutin vajaus 5 minuutin jaloittelu/wc/siirtymä(Haukilahti) toukoihin.





Tuntikierto

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5		4		1		1

				10:25		11:05																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		6		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30								8				8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





Tuntikierto kokoiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli																		Saanan ehdotukset 25.2.

				Alijakson 14 ensimmäistä päivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:15		8:55				1		2		5		2		5				8:20		9:00				8		2		4		2		1				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:55		9:35																9:00		9:40

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				9:50		10:30				2		5		4		1		1				9:50		10:30				6		3		5		3		5				YS-keskiviikko aamuun?

				10:30		11:10																10:30		11:10																Espoon palkki ti, to aamu

				Ruoka		0:45:00																Ruoka		0:30:00																Pitäisiko keskiviikon ruskea ja keltainen vaihtaa toistepäivän. Tukisi bonuksena päättöviikkoakin. Näyttäisi vahvasti siltä, että kannattaa siirtää. Huonopuoli keltaisesta tulee kaksi aamu tuntia.

				11:55		12:35				3		6		7		6		7				11:40		12:20				4		1		7		1		7				Jos YS :n laittaa keskiviikon aamun, menetetään mahdollisuus tehdä kasin pitkä arviointi.

				12:35		13:15																12:20		13:00																Kuinka paljon lukiossa on toisessa koulussa opettavia opettajia? Ovatko koulut välitunnin päässä? Kuinka paljon tunteja korkeintaan on?

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00						RO										Voisiko urheilulinjan ottaa huomioon osoittamalla aamukoodit koululle.

				13:30		14:10				4		3		6		4		6				13:10		13:50				2		5		6		4		6

				14:10		14:50								8				8				13:50		14:30								8				8

				Tauko		0:15:00																Tauko		0:10:00

				15:05		15:45				8		7				3						14:40		15:20				3		7				6

				15:45		16:25								YS								15:20		16:00								YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri																																				1. puolisko: 80 lyhentää palautepäivien koodeja n. 45 min

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä																								2. puolisko: 75+7 arv. Päivää tekee lähes mahdottomaksi opettaa 1 opintopiste 11 päivässä (5-6 opetuskertaa), 75+4 päättö tekee 2 koodin päivistä pitkiä

				9:00		11:15				2		8		4		5																								Yhden värin kesto pitäisi olla 3x45=2h15m (80 tunnit), jolloin tuntimäärä vastaisti nykyistä (75 tunnit).

																																								Pitäisikö päivien alkaa vielä myöhemmin esim 9.30 (urheilu)?



				Ruoka		60 min																																		Voisiko ruokatunti olla pidempi. Kunnon siesta, jolloin ruokavuorojakin voisi jakaa useampia.

				12:15		14:30				1		7		3		6





										YS				YS																										Normiviikoille jäävää YS-aikaa on vähemmän, mutta palautepäivinä sitä voi olla enemmän.

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																																				Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe																						Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5																						Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																																		Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																																						1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1																						9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:45:00

				11:45		12:25				3		6		8		6		7

				12:25		13:05																																		Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																																		12:25		14:50		1				3

				13:15		13:55				4		3				4

				13:55		14:35

				Tauko		0:10:00

				14:45		15:25				8		7				3

				15:25		16:05

														Sinistä 80+80+4x45-45=295

														Nykyisessä arviointiviikko + 75 minuuttiset ot. jää 60 minuuttia käyttämättä





Esimerkki jaksosta

				Värien sijoittuminen jaksoon 14+4 Mallissa

				Yksi vuoden viidestä jaksta, 36 opetuspäivää, loput 1,5 päivää ovat koulun muuta toimintaa esimerkiksi kevätjuhla

				1. alijakso																																												2. alijakso

				14 päivää perustuntikiertokaaviolla																																		Palautepäivät										14 päivää perustuntikiertokaaviolla																										Pari poikkeusta								Päättöpäivät

				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4				1		2		3		4				5		6		7		8		9				10		11		12		13		14				1		2		3		4

				ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe														ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5														2		4		2		5				1		2		4		2		5				1		2		4		2		5

																																																																																		2		6		4		5

																																						2		8		4		5

				5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1														5		5		1		1				2		5		5		1		1				2		5		5		1		1





				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				1		7		3		6				6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7				1				3





				3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3		6		4		6														3		6		4		6				4		3		6		4		6				4		3				4

						8				8								8				8								8				8																8				8								8				8



				7				3						8		7				3						8		7				3																7				3						8		7				3						8		7				3

						YS												YS												YS																				YS												YS





Koulupäivien lkm

		Työpäivien lukumäärä

		ma		ti		ke		to		pe		la		su

		x						x		X				x		188		188

		x		x						x		X				187		188

				x		x						x		X		188		188

		X				x		x						x		188		187

		x		X				x		x						187		187

				x		X				x		x				188		187

						x		X				x		x		189		188

																1315		1313

																		187.7857142857





Moduulit

		Opintopisteet		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

		Äidinkieli				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		S2/ R2				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Ruotsi				1		2		3				4				5		6		7				8				9				10				11



		Toinen kotimainen A		1						2				3				4				5				6				7				8



		Toinen kotimainen B1		1						2				3				4				5				6				7



		A-kielet		1						2				3				4				5				6				7				8



		B2/B3 kielet				B31				B32				B33/B21				B34/B22				B35/B23				B36/B24				B37/B25				B38/B26				B27				B28



		Matematiikka pitkä				1						2				3						4				5						6				7				Til. ja TN 8		Tal. 9				III 10				algo. 11				III 12				kertaus



		Matematiikka lyhyt				1				MAA2 2				MAA3 3				4				MAA8 5		Tal 6		MAA9 tal. 7				MAA6 8				9



		Biologia				1		2		3				4				5				6



		Maantiede				1				2				3				4



		Fysiikka		1		2				3				4				5				6				7				8



		Kemia		1		2				3				4				5				6



		Filosofia				1				2				3				4



		Psykologia				1				2				3				4				5



		Historia				1				2				3				4				5				6



		Yhteiskuntaoppi				1				2				3				4



		Uskonto/ET				1				2				3				4				5				6



		Terveystieto				1				2				3



		Liikunta				1				2				3				4				5



		Musiikki/Kuvataide				1				2				3				4



		Opinto-ohjaus				1				2



		Lukiodiplomit

		Taiteiden väliset

		Opiskelijan ohjaus







27.2. LoRyn päivityksiä

				5. Jaksojärjestelmä 75 min

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:37:30				ma		ti				to		pe																												ke

				8:15		8:52				1		2				2		5																										8:15		5

				8:52		9:30

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen																						9:30

				9:45		10:22				2		5				1		1																										9:45		4

				10:22		11:00																		Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:45:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti																				11:00

				11:45		12:22				3		6				6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty																				11:45		7

				12:22		13:00																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti																				13:00

				13:15		13:52				4		3				4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia																				13:15		6 13:55

																																												13:55

				13:52		14:30												8						Yksi sisarpalkki																				14:05		8

				Tauko		0:15:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:45		15:22				8		7				3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla



				15:22		16:00																																						15:20		YS

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		5		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5		4		1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6		8		6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3				4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7				3

				15:20		16:00





kokeiluja

				5. Jaksojärjestelmä

				14+4 Malli

				5. Jaksojärjestelmä, 14+4 Malli

				Alijakson 14 ensimmäistäpäivää

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti		ke		to		pe

				8:10		8:50				1		2		YS		2		5				80 minuuttia pitää sisällään 5 minuutin paussin

				8:50		9:30								8

				Tauko		0:15:00																Vihreällä kaksi opetuksetonta päivää putkeen

				9:45		10:25				2		5				1		1

				10:25		11:05								6										Reuna sininen pitäisi olla samassa päivässä aamukoodin kanssa, jolloin neljään asti ei tarvitse tulla 8

				Ruoka		0:30:00																		Tee YS aamuun ja iltaan. Voisiko YS paikan vaihtaa koulukohtaisesti

				11:35		12:15				3		6		7		6		7						Selvästi 5. jaksoa päätetty

				12:15		12:55																		Selvästi 75 minuuttia

				Tauko		0:15:00						RO												Väliarviointi todennäköisesti

				13:10		13:50				4		3		4		4		6						keskiviikko  YS, kolme mallia

				13:50		14:30												8						Yksi sisarpalkki

				Tauko		0:10:00																		Aamu ilta vuoroja kannatetaan.

				14:40		15:20				8		7		5		3								Mallit rakennetaan todellisilla tunneilla

				15:20		16:00

				Ensimmäisen alijakson lopussa olevat 4 palautepäivää

				135 min/ väri

										1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:00		11:15				2		8		4		5





				Ruoka		60 min

				12:15		14:30				1		7		3		6





										ys				ys

				Päättöpäiviä edeltävä viikko 14+4 mallissa																		Päättöpäivät

				Alkamisaika		0:40:00				ma		ti				to		pe				Oranssi 135 min + 80 min

				8:10		8:50				1		2		8		2		5				Muut värit 135 min, Muut värit voivat siirtää edelliseltä viikolta reunatunnin päättöviikolle 80 min

				8:50		9:30																Sisarvärejä violetti-vihreä ja ruskea-punainen voi vaihtaa edelliselle viikolle, jos haluaa oman päättöpäivän. Olettaen, että väreihin on sijoitettu yhtenäinen opintojakso.

				Tauko		0:10:00																				1. päivä		2. päivä		3. päivä		4. päivä

				9:40		10:20				2		5				1		1				9:00		11:25		2		6		4		5

				10:20		11:00

				Ruoka		0:40:00

				11:40		12:20				3		6				6		7

				12:20		13:00																Ruoka		60 min

				Tauko		0:10:00																12:25		14:50		1				3

				13:10		13:50				4		3		4		4

				13:50		14:30

				Tauko		0:10:00

				14:40		15:20				8		7		5		3

				15:20		16:00





Taul1

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (2)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (3)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (4)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (5)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

































Taul1 (6)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7





				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		5		2		5				1





				2		5		4		1		1				2





				3		6		7		6		7				3





				4		3		8		4		6				4





				8		7		YS		3		8				8







Taul1 (7)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (8)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				7





				2		5





				3		6

								2		4		6				8



				4		3





				8		7







Taul1 (9)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6





				2		5





				3		6

								2		4



				4		3





				8		7







Taul1 (11)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8																																4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





				2		5																																		2		5																																		2		5





				3		6																																		3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4																																		2		4



				4		3																																		4		3																																		4		3





				8		7																																		8		7																																		8		7



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8



										4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





				2		5																																		2		5





				3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4



				4		3																																		4		3





				8		7																																		8		7







Taul1 (10)

				5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7		2		5																												3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





										1		1																																		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





										6		7																																		6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8																																4		6		8



										4		6																																		4		6				4		3		8		4		6				4		3				4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





										3		8																																		3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

						2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





						5																																		2		5																																		2		5





						6																																		3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4																																		2		4



						3																																		4		3																																		4		3





						7																																		8		7																																		8		7



				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		1





				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1						2		5		4		1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1





				3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6						3		6		7		6		7				3		6		7		6		7				3		6		7		6

																																				2																																				2



				4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4						4		3		8		4		6				4		3		8		4		6				4		3		8		4





				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3						8		7		YS		3		8				8		7		YS		3		8				8		7		YS		3





				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe				ma		ti		ke		to		pe

				3		5		7																										2		5				3		5		7		2		5				1		2		5		2		5				1		2		5		2		5





																																		1		1										1		1				2		5		4		1		1				2		5		4		1		1





																																		6		7										6		7				3		6		7		6		7				3		6		8		6		7

				4		6		8																																4		6		8



																																		4												4		6				4		3		8		4		6				4		3				4





																																		3												3		8				8		7		YS		3		8				8		7				3





				ma		ti		ke		to		pe				ma																								ma		ti		ke		to		pe				ma

				1		2		1		3		5				6																								1		2		1		3		5				6





				2		5																																		2		5





				3		6																																		3		6

								2		4																																		2		4



				4		3																																		4		3





				8		7																																		8		7









11.5.2020 16

5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6
2 2 2

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
3 5 7 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 3 5 7 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 3 5 7 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

6 7 3 6 7 6 7 3 6 8 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 8 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 8 6 7
4 6 8 4 6 8 4 6 8

4 6 4 3 8 4 6 4 3 4 4 6 4 3 8 4 6 4 3 4 4 6 4 3 8 4 6 4 3 4

3 8 8 7 YS 3 8 8 7 3 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 3 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 3

ma ti ke to pe ma ma ti ke to pe ma ma ti ke to pe ma
1 2 1 3 5 6 1 2 1 3 5 6 1 2 1 3 5 6

2 5 2 5 2 5

3 6 3 6 3 6
2 4 2 4 2 4

4 3 4 3 4 3

8 7 8 7 8 7

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6
2 2

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
3 5 7 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 3 5 7 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

6 7 3 6 7 6 7 3 6 8 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 8 6 7
4 6 8 4 6 8

4 6 4 3 8 4 6 4 3 4 4 6 4 3 8 4 6 4 3 4

3 8 8 7 YS 3 8 8 7 3 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 3

ma ti ke to pe ma ma ti ke to pe ma
1 2 1 3 5 6 1 2 1 3 5 6

2 5 2 5

3 6 3 6
2 4 2 4

4 3 4 3

8 7 8 7
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5 jaksoa, 8 koodia, 1 koodilla 2 op eli 1710 minuuttia, 75 minuutin oppitunnit

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6
2 2 2

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
3 5 7 2 5 3 5 7 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 3 5 7 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

1 1 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 8 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 8 6 7
4 6 8 4 6 8 4 6 8

4 6 4 6 4 3 8 4 6 4 3 4 4 6 4 3 8 4 6 4 3 4

3 8 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 3 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 3

ma ti ke to pe ma ma ti ke to pe ma ma ti ke to pe ma
2 1 3 5 6 1 2 1 3 5 6 1 2 1 3 5 6

5 2 5 2 5

6 3 6 3 6
2 4 2 4 2 4

3 4 3 4 3

7 8 7 8 7

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 1

2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1

3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6 3 6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 7 6
2 2

4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4 4 3 8 4 6 4 3 8 4 6 4 3 8 4

8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 YS 3

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe
3 5 7 2 5 3 5 7 2 5 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5

1 1 1 1 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1

6 7 6 7 3 6 7 6 7 3 6 8 6 7
4 6 8 4 6 8

4 4 6 4 3 8 4 6 4 3 4

3 3 8 8 7 YS 3 8 8 7 3

ma ti ke to pe ma ma ti ke to pe ma
1 2 1 3 5 6 1 2 1 3 5 6

2 5 2 5

3 6 3 6
2 4 2 4

4 3 4 3

8 7 8 7



Tätä mallia on tehty yhdessä Espoon rakenneryhmän 
kanssa.
Espoossa ei ole vielä (8.5.2020) päätetty käytetäänkö 
tätä tai jotain toista mallia.
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Kiitos!

juha.kivioja@espoo.fi
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