OUTOKUMMUN LUKION VUOSISUUNNITELMA 2020-2021
ARVIOINTI
Koulun perustiedot
Koulun perustamisvaiheet:
Outokummun keskikoulu 1945 - 1952
Outokummun yhteiskoulu 1952 - 1974
Outokummun lukio 1974 Käyntiosoite: Kaivosmiehenpolku 5
83500 Outokumpu
Postiosoite: PL 47
83501 Outokumpu
Puhelin: 044 755 9277
Kotisivut: peda.net/outokumpu/outokummun-lukio
Sähköposti: henkilökunta: etunimi.sukunimi@edu.outokummunkaupunki.fi, opettajat:
etunimi.sukunimi@edu.outokummunkaupunki.fi

Työ- ja lomapäivät
Syyslukukausi 89 koulupäivää 11.8. - 19.12.2020
Kevätlukukausi 99 koulupäivää 7.1. - 5.6.2021
Syysloma, vko 42 / 12.10. - 16.10.2020
Itsenäisyyspäivä 6.12.2019
Joululoma 19.12.2020 - 6.1.2021
Talviloma, vko 10 / 8.3. - 12.3.2021
Pääsiäinen 2.4. – 5.4.2021
Vappu 1.5.2021
Helatorstai 13.5.2021
Vapaapäivä 14.5.2021

Merkittävät tapahtumat lukuvuoden aikana
Toteutuneet tapahtumat
SYYSLUKUKAUSI
11.08. Lukuvuoden aloitus
12.08. Aloittavien yhdistelmätutkinnon suorittajien perehdytys
26.08. Suomen Lukiolaisten Liiton edustajien vierailu
27.08. Aloittavien opiskelijoiden luki-testaus
29.08. Lakkiaiset Kummun koulun ruokalassa

Syyskuu
vko 36 Oppilaskunnan hallituksen vaali
03.09. Vanhempainilta / 1 vt. - etäyhteydellä
10.09 Vanhempainilta / 3. vt. - etäyhteydellä
11.09. Koulukuvaus
17.09. 1 vt:n opiskelijoiden ryhmäytyminen Pellinmäessä
14.09.-01.10. Yo-kirjoitusten kirjalliset kokeet
23.09. Juuan, Outokummun ja Polvijärven lukioiden yhteinen VESO-koulutus, etänä, kouluttajana
KT Pirjo Pollari Jyväskylän normaalikoulu.

Lokakuu
01.10. Vanhempainilta / 2. vt. - etäyhteydellä
03.10. Juuan, Polvijärven ja Outokummun lukio-opettajien VESO-koulutus Huhmarissa etäkoulutus
09.10. Lukiolaisten ja Kummun koulun 9 lk:n oppilaiden yhteinen Amazing Race
12.-16.10. Syysloma
19.10. Opo-vierailu Liperin koulussa opiskelijoiden vierailu Kummun koulussa
21.10. ja 28.10. Karelia amk:n järjestämä korkeakoulustartti 3.-4. vt:n opiskelijoille
27.10. Aalto -yliopiston esittäytyminen
Marraskuu
Kummun koulun 9. lk:n oppilaiden lukiopäivä, vierailut järjestettiin pienissä ryhmissä.
17.11. 9. lk:n vanhempainilta Kummun koululla yhdessä Riverian Outokummun yksikön kanssa
13.11. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia amk:n abipäivä Joensuussa, koko koulu Joensuussa. Peruttu
XX.11. Avoimet ovet 9. lk:n huoltajille lukiolla Peruttu
20.11. Ilmoittautuminen kevään 2019 yo-kirjoituksiin päättyy
15.11. Mikäli koronatilanne sallii, koulu osallistuu Studia -messuille ja tekee vierailun eduskuntaan
Peruttu

Joulukuu
04.12. Syksyn ylioppilasjuhla
14.-19.12. etäopetusjakso
11.12. Lucian päivä Peruttu
18.-19.12. Jouluyö lukiolla - etätapahtumana
19.12. Syyslukukausi loppuu
KEVÄTLUKUKAUSI
Tammikuu
07.01. Kevätlukukausi alkaa
08.01. Ylitarkastaja Paula Haapasola, TUKES, etävierailu
08.01. Helsingin yliopiston Karjalainen osakunta esittäytyi etäyhteyden kautta
07.-20.01. I Yhteishaku
XX.01. Juuan, Outokummun ja Polvijärven yhteinen veso-koulutuspäivä Peruttu
13.01. Tiina Juurela esitteli Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston koulutusmahdollisuuksia
18.01. Teatteri Taiminen vierailu
25.01. FM Pekka Piiparisen luento Outokummun rakennusperinnöstä.
Helmikuu
11.02. Penkinpainajaiset
12.02. Wanhojen tanssit Molemmat siirrettiin myöhempään ajankohtaan.
15.02. Johanna Niemistö, SYKE, etävierailu
22.02. Svenska nu -projektin teatterivierailu
25.02. Koulun terveystarkastus
Maaliskuu
01.03. Kansanedustaja Hanna Huttusen etävierailu yhteiskuntaopin kurssilla
08.-12.03. Talviloma
15.03. Hyvinvointijohtaja Jukka Oreniuksen etävierailu
18.03. Kaupunginjohtajan Pekka Hyvösen etävierailu
26.03. Anne Kyösti, Tampereen yliopisto, etävierailu
16.-31.03. Yo-kirjoitusten kirjalliset kokeet
17.-31.03. II Yhteishaku
XX.03. Kuntavaalipaneeli – Peruttu, puolueille lähetettiin lukiolaisten valmistama kysely
vastattavaksi
Huhtikuu
02.04.-05.04. Pääsiäisloma
20., 26.04 ja 05.05 WorkSmart -koulutus lukiolaisten työnhaku- ja työelämävalmiuksien
kehittämiseksi
23.04. Wanhojen tanssit
30.04. Penkkarit

Toukokuu
XX.-XX.05. Vieraat Schöningenin yhteistyökoulusta
XX.05. Opinto-ohjauksen tutustumiskäynti Jyväskylään tai Lappeenrantaan, 1. ja 2. vt:n opiskelijat
Peruttu
25.05. FT Tapio Scheiderin (California Institute of Technology) etäluento ”400 miljoonaa vuotta
ilmastonmuutosta”

Kesäkuu
04.06. 1.-2. vt:n opiskelijoiden lukuvuoden päätös Erä-Okun majalla
05.06. Lukuvuoden päätös ja lakkiaiset
05.06. Ilmoittautuminen syksyn 2020 ylioppilaskirjoituksiin päättyy

Koulutyön yleiset järjestelyt
JAKSOT, KOEVIIKOT, UUSINTAKOKEET JA YO-KIRJOITUKSET
JAKSOT
1. jakso
2. jakso
3. jakso
4. jakso
5. jakso

11.08.2020 - 30.09.2020
01.10.2020 - 27.11.2020
30.11.2020 - 04.02.2021
05.02.2021 - 08.04.2021
09.04.2021 - 05.06.2021

KOEVIIKOT / UUSINTAKOKEET
1. jakso
22.09.2020 - 30.09.2020 / pe 23.10.2020
2. jakso
20.11.2020 - 27.11.2020 / pe 11.12.2020
3. jakso
28.01.2021 - 04.02.2021 / pe 19.02.2021
4. jakso
30.03.2021 - 08.04.2021 / pe 23.04.2021
5. jakso
26.05.2021 - 03.06.2021 / pe 27.08.2021
SYKSYN YO-KIRJOITUKSET
Kirjalliset kokeet

14.09.2020 - 01.10.2020

KEVÄÄN YO-KIRJOITUKSET
Kirjalliset kokeet

16.03.2021 – 31.03.2021

Kodin ja koulun yhteistyö
VANHEMPAINILLAT
pidetään seuraavasti:
1. vt

03.09.2020

2. vt
3. vt

01.10.2020
10.09.2020

Kummun koulun yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille pidetään vanhempainilta yhdessä
ammattiopisto Riverian Outokummun osaston kanssa Kummun koulun tiloissa XX.11.2020.
Ryhmänohjaajat tapaavat oman ryhmänsä opiskelijoiden huoltajat. 9. lk:n oppilaiden vanhempia
kutsutaan tutustumaan lukion toimintaan. Vanhempainiltojen yhteydessä varataan aikaa
huoltajakeskusteluille. Huoltajilla on mahdollisuus tavata opettajia ja ryhmänohjaajia myös
erikseen sovittavina aikoina, myös koulutyöajan ulkopuolella.

Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä huolella ja seuraa oman
ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja. Tilanteen vaatiessa ryhmänohjaaja aloittaa
opiskeluhuollolliset toimenpiteet kuraattorin ja/tai terveydenhoitajan kanssa.
Kaikkien vuositasojen opiskelijoiden vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuus uudesta
opetussuunnitelmasta keväällä 2021.
Koulu pystyi parantamaan opiskelijoiden ryhmänohjausta henkilökohtaisten ohjaustuokioiden
kautta. Koulun opiskeluhuollon henkilöstö oli aktiivisesti tukemassa toimintaa.

Tavoitteet
1. LOPS 2021-valmistelu
LOPS 2021 valmistelutyö on alkanut ja syksyllä 2021 on tarkoituksena valmistaa
aineryhmäkohtaisesti opetussuunnitelman koulukohtaisten moduulien osuus ja laatia suunnitelma
yhteistyössä Juuan ja Polvijärven kanssa toteutettavista opintokokonaisuuksista. Uuden
opetussuunnitelman valmistelussa pyritään ottamaan huomioon myös opiskelijoiden hyvinvointi ja
jaksaminen ja sen vuoksi laaditaan uusi opiskelijahuollon suunnitelma.
Lukion oppilaskunta tulee selkeästi olemaan mukana uuden paikallisen opetussuunnitelman
laadinnassa. Lukio tulee pyytämään kommentteja opetussuunnitelman luonnokseen eri
yhteistyötahoiltaan.
LOPS2021 saatiin valmiiksi kolmen kunnan yhteistyönä ja sen toteutumista pystyttiin
valmistelemaan jo huhti-toukokuussa 2021. Lukion oppilaskunta oli hyvin mukana uuden
opetussuunnitelman laadinnassa. Yhteistyötahojen osallistaminen opetussuunnitelman laadintaan
ei onnistunut tavoitteen mukaisesti.

2. ”Lukiosta työelämän tuuliin”- pohjoiskarjalaisten lukioiden ohjauksen ja
työelämäyhteistyön hanke

”Lukiosta työelämän tuuliin” -hanke lähti liikkeelle syksyllä 2019, mutta toiminta pysähtyi
koronaepidemian myötä. Hankkeelle on jo nyt taattu jatkoaika vuoden 2022 kesäkuun loppuun.
Syksyn 2020 tavoitteena on laatia sekä paikallinen että koko hankkeen laajuinen
yritysyhteistyöverkosto, joka mahdollistaa lukiolaisten työelämään tutustumisen aloittamisen 3.
jaksosta alkaen. Opettajien työelämään tutustuminen pyritään saamaan toimintaan 4. jakson
koeviikolla. Opiskelijoiden TET-jaksot tulevat olemaan 1. opiskeluvuotena kaksi päivää, 2.
opiskeluvuotena kaksi päivää ja kolmantena opiskeluvuotena päivä.
Opettajat pyritään ohjaamaan vähintään kahdeksi päiväksi lukuvuodessa tutustumaan alueen
yritystoimintaan.
Hanketta hallinnoi Polvijärven kunta ja hankkeen projektipäällikkönä toimii Henri Mutanen ja
syyskuusta alkaen projektikouluttajana Mari Karjalainen.
Lukiosta työelämän tuuliin -hanke kärsi korona -pandemiasta, koska opiskelijoita ei voitu osallistaa
hankkeeseen siten kuin alun perin oli suunniteltu. Hanke pystyi kuitenkin järjestämään opiskelijoille
suunnatun WorkSmart -työelämätaitokurssin sekä antamaan koulutusta opinto-ohjaajille. Hanke
sai jatkoajan 28.02.2022 saakka.

3. Opiskeluhuollon painopisteet
Opiskeluhuollon osalta kuraattorin ja terveydenhoitajan palvelut ovat jo nyt olleet helposti
tavoitettavissa myös varsinaisten vastaanottoaikojen ulkopuolella, mutta opiskelijoiden
mielenterveyspalvelujen saatavuudessa on esiintynyt paljon vaihtelua. Tätä pyritään korjaamaan
vuoropuhelulla palveluja järjestävän Siun Soten kanssa. Erityisenä tavoitteena on vahvistaa
nuorten psykologipalveluja toisen asteen opiskelijoille. Asiaa pyritään edistämään yhdessä Riverian
Outokummun yksikön kanssa.
Koulu on mukana ”Liitoon” -hankkeessa. Hankkeen kautta pyritään tavoittamaan ja aktivoimaan
nuoria ja nuoria aikuisia liikunnallisten harrastusten pariin ja pitämään siten parempaa huolta
omasta fyysisestä kunnostaan. Koulu tuo opiskelijoille esille uusia liikunnan
harrastusmahdollisuuksia Outokummussa.
Opiskeluhuollon suunnitelma päivitetään valmistuvan opetussuunnitelman mukana.
Lukuvuosi 2020-21 oli opiskeluhuollon osalta työntäyteinen, koska nyt jouduttiin korjaamaan
kevään 2020 pitkän etäopetusjakson synnyttämiä kysymyksiä. Opiskeluhuolto pystyi toimimaan
hyvin ja nuorten psykologipalvelut pystyttiin pitkästä aikaa vakiinnuttamaan. Koulun pitkäaikainen
kuraattori Leena Saikkonen jäi eläkkeelle kesäkuun 2021 alussa.
Erityisopettaja Tiina Reinikaisen antama opiskelun tuki ja opiskelutaitojen ohjaus osoittautui
tarpeelliseksi.
Liitoon -hankkeen toiminta jäi lukuvuoden 2020-21 aikana liikunnallisen ohjauksen tasolle, johtuen
paikallisista ja valtakunnallisista koronarajoituksista.

Toimenpiteet
Opintososiaaliset edut, opiskelijahuolto ja opinto-ohjaus
Lukiolaiset saavat maksuttoman kouluaterian koulupäivinä.
Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja ne, joiden koulumatka yhteen suuntaan on vähintään 10 km.
Lukiolaiset saavat joka syksy jaettavassa opinto-oppaassa tietoa käytettävissä olevista terveydenja sosiaalihuollon palveluista.
Terveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla tiistaisin ja kuraattori torstaisin. Kuitenkin sekä
terveydenhoitaja että kuraattori ovat opiskelijoiden tavoitettavissa myös muina viikonpäivinä ja
mahdollisuus nopeaan tapaamiseen voidaan järjestää jopa samana päivänä. Psykologipalveluja ei
ole saatavilla. Vaikeuksissa oleva opiskelija ohjataan kuraattorin kautta mielenterveyspalveluihin.
Sairastapauksissa on otettava yhteyttä Outokummun terveysasemaan.

Lukiolaisten neuvonnasta opinto-ongelmissa vastaavat aineenopettajat, ryhmänohjaajat, opintoohjaaja/rehtori sekä koulusihteeri. Erityisen tärkeää on pitää ohjauksen keinoin opiskelijoiden
opintosuunnitelmat ajantasaisena ja valmistaa opiskelijat oikea-aikaisesti ylioppilaskokeisiin.
Erityisopettaja testaa aloittavien opiskelijoiden kielelliset valmiudet ja ohjaa heitä tarvittaessa
henkilökohtaiseen testaukseen ja ohjaukseen. Opiskelutaitojen ohjausta tehostetaan ja
koronaepidemian aiheuttaman etäopetuksen tilannetta korjataan syksyn 2020 aikana
aineenopettajien ja erityisopettajan yhteistyöllä.

Lukiolaiset voivat kääntyä TE-toimiston ammatinvalintapsykologin puoleen ammatinvalinnan
kysymyksissä.
Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnitelma tarkastetaan lukuvuoden 2020-2021 aikana. Samalla
päivitetään koulun tasa-arvo-, yhdenvertaisuus-, turvallisuus- ja kurinpitosuunnitelmat sekä
koulun järjestyssäännöt.
Lukion opinto-ohjauksessa jatketaan opiskelijoiden jälkiohjausta.
Opintojen ohjausta ja ohjauksen jakamista opettajien kesken jatkettiin onnistuneesti.
Opiskeluhuollon palvelut toimivat pitkästä aikaa hyvin ja monia ”vajaasti” hoidettuja asioita voitiin
saattaa päätökseen.
TE-palvelujen ammatinvalinnan ohjausta käytti kolme lukiolaista. Lukiosta valmistuneiden
opiskelijoiden ns. jälkiohjausmahdollisuutta käytti hyväkseen 11 valmistunutta.

Itsenäinen opiskelu

Lukioasetuksen 4 §:n mukaan osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Saman
pykälän mukaan opiskelijalle pitää hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen
osallistumatta.
Itsenäistä opiskelua käytetään, kun opiskelijalla on päällekkäisiä kursseja kurssitarjottimessa.
Itsenäinen opiskelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden käyttää erilaisia opiskelumenetelmiä, joita
hän tulee käyttämään lukion jälkeisissä jatko-opinnoissa. Tällaisessa tapauksessa opiskelijat voivat
suorittaa kurssin itsenäisenä omalle opettajalleen tai ohjattuina verkko-opintoina. Verkko-opintoja
voidaan järjestää oman koulun opettajien toimesta Isoverstaan Moodle-ympäristössä,
Peda.netissä tai ostamalla ohjattu verkkokurssi Isoverstaan jäsenlukioilta. Isoverstaan
verkkokurssien hinta on 150,00 €/kurssi. Perusteettomasti keskeytettyjen maksullisten kurssien
kustannukset voidaan periä takaisin opiskelijalta.
Outokummun lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Itä-Suomen yliopiston avoimen
yliopiston opintoja jo lukioaikana ja siten saada tuntumaa opiskeluun yliopistossa. Lukio maksaa
avoimen yliopiston opinnoista 12€ / opintopiste. Karelia ammattikorkeakoulu tarjoaa puolestaan
lukion opiskelijoille maksuttomia avoimen ammattikorkeakoulun kursseja, jotka suoritetaan
pääosin itsenäisinä verkko-opintoina.
Nämä opinnot luetaan hyväksi haettaessa opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon
lukion jälkeen. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista on myös hyötyä kesätyöpaikan
hakemisessa.
Avoimen yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun opintoja suoritti kaikkiaan 12 opiskelijaa, jotka
suorittivat yhteensä 27 opintopistettä. Kiinnostus avoimen yliopiston ja avoimen amk:n opintoihin
on säilynyt edellisvuoden tasolla. Opintotarjonta tulee laajenemaan lukuvuodelle 2021-22.
Itsenäisiä verkkokursseja (Isoverstas Moodle ja PedaNet) suoritettiin muutamia.

Aikuisopiskelu
Aikuisopiskelijaksi luetaan yli 18-vuotiaana lukion aloittaneet. Erityisestä syystä myös alle 18vuotias voi olla aikuisopiskelija.
Aikuisopiskelijat opiskelevat heille tarkoitetun tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaan.
Aikuisopiskelijat voivat osallistua oppitunneille, he voivat opiskella opettajan johdolla niin, että
tapaavat opettajan joka toinen viikko ja opiskelevat muun ajan itse.
Isoverstaan verkkokurssit ovat myös aikuisopiskelijoiden käytössä. Aikuisopintojen suorittamista
markkinoidaan erilaisissa koulutus- ja työllistämistapahtumissa.
Kuluneen lukuvuoden aikana lukiossa oli yksi aikuisopiskelija.

Tieto- ja viestintätekniikka
Ensimmäisen vt:n opiskelijoille pakollisena ja muille vapaavalintaisena järjestetään tietotekniikan
peruskurssi, jonka avulla vahvistetaan opiskelijoiden tietoteknisiä taitoja sähköisiä
ylioppilaskokeita varten. Näillä kursseilla keskitytään erityisesti toimisto-ohjelmien ja
ylioppilastutkinojärjestelmän ohjelmien vahvaan hyötykäyttöön sekä teknisten apuohjelmien

harjoitteluun. Opiskelijat, jotka ottavat vastaan koulutuksen järjestäjän tietotekniikan hankintaan
tarkoitetun stipendin ovat velvollisia käyttämään hankkimiaan laitteita koulun työssä.
Opettajien tvt-osaamista päivitetään tarpeen mukaan Lukiotutor -hankkeen kouluttajien avulla.
Joensuun seudun tietotekniikan Lukiotutor -hanke päättyi keväällä 2021. Opetushenkilöstöä
kouluttivat koulun oma henkilöstö ja Lukiotutor -hankkeen kouluttajat Joensuusta. Tietotekniikan
käyttö on muuttunut sujuvaksi osaksi koulun arkea ja etäopetus on sujunut hyvin.

Yhteistyötahot
Lukion yhteistyökumppaneina opetuksen järjestämisessä ovat perusopetus, Polvijärven ja Juuan
lukiot, Riverian Outokummun yksikkö, Isoverstas, Joensuun seutuopisto ja -kirjasto, Keski-Karjalan
musiikkiopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Karelia ammattikorkeakoulu.
Lisenssiurheilijat saavat lukea lukion kursseiksi kolme kurssia urheilusuorituksistaan.
Henkilökohtaisesta, liikunnanopettajan hyväksymästä urheilu- ja liikuntaharrastuksesta voi saada
yhden liikuntakurssin suorituksen kunakin lukuvuotena. Keski-Karjalan musiikkiopiston
suorituksista voi saada musiikin harrastekurssien suorituksen. Opiskelijoita kannustetaan taito- ja
taideaineiden lukiodiplomien suorittamiseen.
Perusopetuksen kanssa yhteistyö perustuu yhteisiin opettajiin (kuvataide, musiikki, liikunta, saksa
ja venäjä), mutta myös yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia pyritään järjestämään mahdollisuuksien
mukaan.
Juuan, Outokummun ja Polvijärven yhteinen kurssitarjonta on lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä
38 kurssia, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 2 kurssi. Yhteisiä kursseja järjestetään nyt lähes
kaikissa aineissa sekä teemaopinnoissa, jotka ovat ainerajat ylittäviä kursseja. Wanhojen tanssit
pyritään järjestämään yhdessä Polvijärven lukion kanssa.
Yhteistyö Schöningenin Anna-Sophianeumin lukion kanssa jatkuu.
Opettajien täydennyskoulutustarpeita tarkastellaan samalla kun uusi opetussuunnitelma
valmistuu.
Lukiolaiset voivat suorittaa ammattitutkinnon ja ammattikoululaiset ylioppilastutkinnon ja/tai
lukion päättötodistuksen (yhdistelmätutkinnot).
Ammattiopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä kursseja, esimerkiksi
kielten opintoja lukiossa.
Lukiolla on nyt käytössään asianmukaiset tilat ja varusteet luonnontieteiden opettamiseen.
Evankelisluterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan kanssa yhteistyötä tehdään päivänavauksien ja
yhteisten ajankohtaisten tapahtumien kautta. Tarvittaessa seurakunnat tarjoavat myös kriisiapua.
Ev.-lut. seurakunta järjestää torstaisin ruokatauolla "Sulattamon", joka tarjoaa nuorille
mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun.

Yllä mainittujen yhteistyötahojen lisäksi lukio on saanut lukuvuoden aikana oikeuden tarjota
avoimen yliopiston opintoja Diakonia ammattikorkeakoulusta sekä Jyväskylän yliopiston
tietojenkäsittelytieteen laitokselta.
Lukiodiplomeja ei suoritettu lukuvuoden 2020-21 aikana.
Juuan ja Polvijärven lukioiden kanssa toteutui yhteensä 35 kurssia. Tärkein lukioiden välinen
yhteistyön muoto oli uuden LOPS2021 -opetussuunnitelman valmistaminen. Hyvin valmisteltu
yhteinen opetussuunnitelma takaa mahdollisuudet pitää yllä hyvää opintotarjontaa ja kehittää
koulujen välistä yhteistyötä tiiviimmäksi.
Wanhojen tanssit järjestettiin poikkeusolojen vuoksi omina esityksinä, joihin pääsi vai rajoitettu
yleisö.
Ammattioppilaitoksesta lukioon yhdistelmätutkintoa suoritti 10 opiskelijaa ja lukiosta
ammattioppilaitokseen kolme opiskelijaa.
Lukion kalustoon / välineistöön ei tehty merkittäviä hankintoja.
Lukio jatkoi yhteistyötä Outokummun ev.-lut srk:n kanssa ”Sulattamo” -toiminnan muodossa.

Kansainvälisyys
Kansainvälisistä hankkeista jatketaan edelleen yhteistyötä Anna-Sophianeum -lukion kanssa
Schöningeniin. Opiskelijaryhmä Schöningenistä vierailee toukokuussa 2021. Uutena
yhteistyömuotona pyritään kehittämään liikunnan ja musiikin opetuksen yhteistyötä AnnaSophianeumin sekä Braunschweigin Musikuss -nuorten musiikkikoulun kanssa.
Ulkomainen yhteistyö oli viime lukuvuoden ajan tauolla.

