Ranskaan tai ranskankielisiin maihin suuntautuvat leirikoulut (4. ja 8. luokat)

Yleistä
Matkat Ranskaan ja ranskankielisiin maihin sekä yhteistyö ranskankielisten oppilaitosten
kanssa on kiinteä osa Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun ohjelmaa. Nämä
vaihtojaksot antavat oppilaille mahdollisuuden tutustua Ranskaan tai ranskankielisiin
maihin ja siten oppia paremmin tuntemaan kieltä ja kulttuuria. Erityisen tärkeää on, että
oppilaat saavat tutustua ranskalaiseen elämäntyyliin asumalla perheessä.
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu panostaa vuosittain vaihtomatkoihin
merkittävissä määrin. Koulu vastaa opettajien matkakulujen lisäksi matkoista aiheutuvista
päiväraha- ja sijaisuuskuluista. Tämän lisäksi koulu ja ennen kaikkea sen opettajat
käyttävät vuosittain huomattavan määrän aikaa suunnittelukokouksiin,
matkavalmisteluihin, vaihto-ohjelman valmistelemiseen sekä yhteydenpitoon
ranskalaisten että suomalaisten osapuolten kanssa.
Matkat ovat osa Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opinto-ohjelmaa. Matkat
sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan ja ne huomioidaan oppiainekohtaisissa
suunnitelmissa. Matkasuunnitelmiin liittyy siten aina luokkatason mukaisia pedagogisia
tavoitteita.
Vaihdon rahoitus:
o Koulu vastaa koulun omien opettajien matkasta aiheutuvista kustannuksista.
o Koulu tarjoaa Suomessa vaihtokoulun oppilaiden lounaat koulupäivinä koulun
tiloissa tai koulun keittiöstä tilattavina eväinä.
o Huoltajat maksavat lastensa matkat ja vakuutukset vaihtokohteeseen.
o Huoltajat maksavat oppilasvaihdosta oman koulun ja vaihtokoulun oppilaille
Suomessa olon aikana syntyvät kustannukset.
o Vaihdossa ulkomailla isäntäperheet ja vastaanottava koulu vastaavat koulumme
oppilaiden täysylläpidosta.
o Oppilaat ja oppilaiden huoltajat kartuttavat luokan matkakassaa erilaisin keinoin.
Talkoovoimin luokka järjestää tempauksia rahan keräämiseksi matkaa varten.
Rahat talletetaan luokan yhteiselle tilille, ja tilistä on syytä pitää kirjanpitoa.
Yhteisesti kerätyt rahat luokan tilillä käytetään kaikkien oppilaiden hyväksi.
o Viimeistään syyslukukauden alussa tehdään matkan talousarvio ja suunnitelma siitä
kuinka rahaa kerätään luokan yhteiselle tilille. On toivottavaa, että rahankeruu olisi
alkanut jo aiempina vuosina.
o Huoltajat voivat myös sopia tietyn lapsikohtaisen säästösumman laittamisesta tilille
kuukausittain, vaikka pääsääntöisesti matkat tulisi rahoittaa luokan yhteisellä
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talkootoiminnalla. Vanhempien on syytä sopia tällaisten säästörahojen osalta
yhteiset pelisäännöt sen varalta, että lapsi muuttaa pois ennen oppilasvaihtoa.
Huoltajat pitävät luokanohjaajat ajan tasalla luokan varallisuustilanteesta.
Luokanohjaajille kerrotaan, miten rahaa on tarkoitus kerätä yhteisesti ja
mahdollisesti oppilaskohtaisesti. Luokanohjaaja suunnittelee yhdessä huoltajien
kanssa ohjelman varojen mukaan. Luokan vastuuhenkilöinä raha-asioissa toimivat
yhdysvanhemmat tai ne luokan huoltajat, jotka on valittu kyseiseen tehtävään.
Matkan vastuuopettajat eivät osallistu suoranaisesti rahan keruuseen eivätkä
sen jakamiseen, ainoastaan tukevat varainkeruuta.
Luokkien matkabudjetit ovat vaihdelleet paljonkin. Kustannukset on syytä pitää
kurissa, sillä kaikilla oppilailla tulee olla mahdollisuus osallistua vaihtoon. Menot on
syytä mitoittaa vastaamaan luokan varoja. Yhteisesti kerätyillä varoilla tulisi
rahoittaa ainoastaan suoraan oppilaiden matkoista tai vaihdosta syntyviä
kustannuksia, eli esimerkiksi lahjojen ostamista tai kahvitarjoilun järjestämistä vain
opettajille tulee harkita tarkoin. Mikäli koulu tukee jonkun perheen
vaihtomatkakustannuksia, on koululle toimitettava erittely siitä, mihin varoja on
käytetty. Koulu voi tukea vain asianmukaisia kuluja taloussäännön mukaisesti, eli
esimerkiksi lahjojen ostamista koulu ei voi korvata luokalle.
Ranskalaisen koulun ystävät ry eli koulun vanhempainyhdistys on tukenut matkalle
lähteviä 4. ja 8. luokkia. Yhdistys edellyttää kuitenkin vanhempien aktiivista
osallistumista toimintaansa. Perheiden odotetaan antavan panoksensa mm.
joulumarkkinoiden ja gaalajuhlan valmisteluihin ja järjestämiseen. Tilaisuuksien
tuotosta jaetaan avustuksia matkalle lähteville luokille luokan aktiivisuuden mukaan.

Oppilaat
o Käyvät kirjeenvaihtoa vierailulle tulevien vaihto-oppilaiden kanssa ranskan opettajien
avulla
o Täyttävät vaihtokohteeseen lähetettävät henkilötietolomakkeet ja palauttavat ne
opettajille huoltajien allekirjoittamina.
o Osallistuvat ohjelman suunnittelemiseen yhdessä opettajiensa kanssa.
o Osallistuvat jossain muodossa varainhankintaan, esim. pullan myynti välituntisin.

Vanhempien osuus
o Valitsevat keskuudestaan 4-5 hengen matkatyöryhmän, johon kuuluu ainakin kaksi
yhdysvanhempaa ja rahastonhoitaja.
o etsivät yhdessä rahoituskeinoja ja osallistuvat yhteisten rahoitusmuotojen
suunnitteluun ja toteutukseen
o laativat matkalle tulo- ja menoarvion sekä tekevät matkan jälkeen yhteenvedon
oppilaskohtaisesta matkakustannuksesta
o Ottavat huollettavalleen vakuutuksen matkan ajaksi (esim. ryhmävakuutus)
o vastaanottavat vaihto-oppilaat ja vastaavat perheisiin sijoitetuista oppilaista heidän
Suomessa olonsa aikana (majoitus, täysylläpito, kuljetukset)
o osallistuvat omalta osaltaan ranskalaisten vierailuohjelman suunnitteluun ja
tarvittaessa toteutukseen
o Varaavat lentoliput siten, että opettajat (koulu maksaa) saadaan samalle lennolle
oppilaiden kanssa ja matka-ajat ovat järkevät
o osallistuvat tarvittaessa Suomessa tehtäviin retkiin valvojina

o Järjestävät halutessaan pienimuotoiset loppujuhlat ennen ranskalaisten poislähtöä
(Rehtorilta pitää pyytää erillinen lupa, tilavaraus on tehtävä ajoissa, alkoholia ei saa
tarjoilla, juhla voi olla arki-iltana ma-to ja sen pitää päättyä klo 20 mennessä).
o Huomio! Vaihtokoulu vastaa lähettämiensä opettajien ja huoltajien
kustannuksista (majoitus, matkaliput, ruokailut jne.).

Vaihtoluokan vastaanottaminen
o Ranskalaisten Suomen vierailun aikana vaihtoluokka ja opettajat noudattavat
erikseen sovittua lukujärjestystä ja osallistuvat vaihto-oppilaidensa kanssa yhteisille
retkille.
Vaihtomatkat ovat kouluaikaa
Koulun järjestämät retket ja matkat ovat osa koulutyötä ja niiden aikana noudatetaan
koulun järjestyssääntöjä.
Jokaiselta matkalle lähtevältä oppilaalta ja hänen huoltajaltaan tullaan pyytämään
allekirjoituksella vahvistettu vaihtomatkan sitoutumispaperi, jossa oppilas ja hänen
huoltajansa hyväksyvät vaihtomatkan periaatteet sekä matkoille laaditut säännöt.
Mikäli oppilas ei perustellusta syystä voi lähteä vaihtomatkalle, hänelle laaditaan
vastaavaksi ajaksi oma opinto-ohjelma ja hänet sijoitetaan matkan ajaksi toiseen luokkaan.

