
   

 

Rohelise Kooli töörühma koosolek 

 

16.09.2021 

 

Osalesid: Liina Savolainen, Jaana Raimets, Eve Kirmjõe, Kreete Rõõm, Mare Müürsepp, Kristiina 

Vigla, Kaire Rikolas ja Roosika Kann. Puudus: Katrin Raaperi ja Siiri Alamaa. 

 

Päevakorrapunktid: 

1. RK noorte meened. 

2. Kooliaia arendusmeeskonna liikme ettepanek ühinemiseks. 

 

Otsused: 

 Eelmisel õppeaastal sai otsustatud, et tellime RK noortele Rohelise Kooli Noored logoga 

T-särgid, millega saab eristuda  arendusmeeskondade jm tegevuste läbiviimisel.  

Lisaks tellida väikesed meened kinkimiseks liitumisel jm tegevuse juures jooksvalt 

jagamiseks motivatsiooni tõstmise eesmärgil. Asjadest võiks olla kooliga seotud 

igapäevased asjad (kooli-  jm tarbeesemed). Eraldi on suurema väärtusega õa lõpus 

aktiivsemate RK noorte tunnustamiseks mõeldud asjad. 

Ettepanek: Tellida kohe ära väiksemad asjad: puidust pliiats, võtmehoidja vms – Kaire, 

Liina küsivad pakkumisi.  

T- särke on vaja kuni 30 tk. Rohelise kooli kontseptsiooni silmas pidades,  teha päring 

Realiseerimiskeskusele, et kas on pakkuda jääke, millele saab logo hiljem peale trükkida 

– Kreete jagab logo eskiisi Kairega.  

Tunnustusürituseks mõtleme eseme sisu üle kevadel. 

 

 Kooliaia algatusel 13.09 toimunud koosolekul esitas Kooliaia arendusmeeskonna 
eestvedaja avalduse ja teatas, et mõlemad Kooliaia projekti algatajad lahkuvad 
arendusmeeskonnast. Põhjuseks toodi koostöö puudumine jm probleemid, mis tekkinud 



   
isikute tasandil. Kooliaeda jäi 2 tegevliiget. Koosolekul tehti ettepanek kahe 
arendusmeeskonna ühinemiseks.  
 
Esitatud ettepanekut RK arendusmeeskonnas arutades kerkis üles kaks varianti, milles 
üksmeelt ei leitud. Lahendada tuleb organisatoorsed küsimused - mis edasi saab, kuidas 
toimub töö ja ülesannete jaotus, kes hakkab vedama uue kontseptsiooniga meeskonda?  
1. Ühinenud meeskonna alla võtta uusi liikmeid ja määrata veel teine meeskonna 

eestvedaja, kes koordineerib Kooliaia osa. Kaasata tegevusse lapsevanemaid, kel on 
aiandusalased teadmised. Luua reaalne visuaalne plaan, mis kõigile kättesaadav ja 
teada. Lisaks ettepanek, luua osalise ajaga töökoht aiatööde juhendajale, kes 
koordineerib töid aias või osta hooajati teenust sisse . 

2. Anda võimalus Kooliaia arendusmeeskonnale uueks kasvuks ja tegevuseks. Toetada 
tegevustes ja tugevdada omavahelist koostööd. 

Ettepanek: 
Informeerida kooliperet Kooliaia juhtpositsiooni muutusest ja kutsuda üles liituma 
Kooliaiaga. Seejärel võtta kokku kõik huvilised, valida eestvedaja ning töötada välja uus 
Kooliaia kontseptsioon/visioon ja arutada tegevusi. Seni haldab teavet ja koordineerib 
tegevusi RK arendusmeeskond – Jaana koostöös juhtkonnaga. 
 

 Arendusmeekonna järgmine koosolek toimub 01.10 kell 14.30 

Päevakorras: 

1. Aasta tegevuskava koostamine. 

2. RK noorte värbamine ja tegevus oktoobris. 


