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Kell 18.00 – Klooga kooli õppejuht Nele Lavrikov teeb majas tutvustava ringkäigu. 
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Päevakord: 

1. Lehola koolimaja lapsevanema kiri 

2. Laulasmaa Kooli 3. klassi lapsevanema pöördumine seoses koolitoiduga 

3. Tööplaan 

4. Jooksvad küsimused 

 

1. Lehola koolimaja lapsevanema kiri. 

Lehola koolimaja õppejuht ja 1. klassi klassijuhataja Kadi-Ingel Kungla annab ülevaate toimunust. 

Laulasmaa Kooli direktor Kadi Mäekuusk kommenteerib olukorda. Toimub arutelu. 

Andrei Sorokin: tugiisik peab olema kohal kõikides tundides. 

Kooli poolt on see tagatud. 

Kirjale lapsevanem hoolekogult vastust ei oota. 

 

2. Laulasmaa Kooli 3. klassi lapsevanema pöördumine seoses koolitoiduga.  

Probleemiks on see, et kooli menüü sisaldab liiga palju liha ja lehmapiima ning toitu ei saa laps ise omale 

taldrikule komplekteerida. Samuti tundis lapsevanem huvi, miks ei tehta enam ühe lihavaba päeva nädalas, 

mis varasemalt on olnud. 

Toimus arutelu koolitoidu teemal, kord nädalas lihavaba toitu pakkumine on jätkunud vastavalt 

võimalustele. Siiski on selliste toidukordade ajal suurem toidu ülejääk. Sööklas saab iga õpilane endale ise 

tõsta taldrikule toidu, portsud ei ole eelnevalt valmis pandud. Õpilased saavad kord aastas anda tagasiside 

koolitoidu kohta INNOVE rahulolu küsitluse kaudu. Kooli köök koostab menüü vastavalt etteantud 

kriteeriumitele, väga oliline on jälgida lapse päevast kaloraaži ja seda kontrollitakse korrapäraselt. Lapsed, 

kellel on erimenüü, saavad ise võtta oma toidu kaasa, olemas külmik ning mikrolaineahi toidu 

soojendamiseks. Lastele, kellel arsti tõendiga kinnitatud allergia, teeb köök eraldi toidu. Laulasmaa Kooli 



köök oma võimekuselt ei suuda pakkuda koolipäeval lastele mitut menüü valikut. Koolis on arutatud köögi 

laiendamise plaani, kuid siiani ei ole leitud selleks ruumi.  

Hoolekogu esimees pakub lapsevanemale võimaluse tulla Laulasmaa Kooli sööklasse menüüga tutvuma 

(vajalik eelnevalt majandusjuhatajaga aeg kokku leppida). 

 

3. Tööplaan 

Erki Klausson: tööplaani on kõik juba eelnevalt e-kirja teel kinnitanud. Kõikidele hoolekogule saabunud 

kirjadele vastan mina. 

 

4. Jooksvad küsimused 

Kadi Mäekuusk: mis saab peale vaheaega. Praegu on palju segast infot, Haridus- ja Teadusministeerium 

teeb otsused nejapäeval (28.10). Siis on ka meil olukord selgem. Arutasin olukorda ka vallavalitsusest 

nõuniku Liivi Siimuga, meie kool esialgu peale vaheaega distantsõppele ei lähe. Küll aga uue info kohaselt 

peame hakkama laustestima koolis kõiki. 

Arutati laustestimise teemat. 

Kaarin Rehepap: kui suur on töötajate vaktsineerituse % Laulasmaa Koolis? 

Kadi Mäekuusk: üle 80% kõikide majade peale kokku.  

Elina Laansoo: kas haiguskoldeid ja haigeid palju? 

Kadi Mäekuusk: ma ei ütleks et palju. On ka teisi viiruseid, millega haiguslehel ollakse. 

Maarika Tania: ühest majast teise liikudes peaks testima ka õpetajaid. 

Elina Laansoo: kiirtesti ainus miinus on see, et see tuleb teha korralikult, paljud ei oska seda teha. 

Kadi Mäekuusk: kui valmis on lapsevanemad distantsõppeks? Välistada ei saa distantsõpet, saame panna 

koostöös KOVi ja Terviseametiga ka klasside kaupa distantsõppele vastavalt vajadusele, kui on palju 

haigeid klassis. Murekohaks on koolibuss, sest enamus lapsi käib sellega koolis. Ka õpetajad ei taha 

distantsõpet, aga peame olema valmis selleks.  

Kadi-Ingel Kungla: probleemiks on ka see, et riik nõuab aga vanem ei anna luba, nt testimiseks. 

Kadi Mäekuusk: oleme ootaval seisukohal ja valmis rakendama erisusi koostöös KOVi ja Terviseametiga.  

Andrei Sorokin: infot on palju, olulist raske eristada. 

Kadi Mäekuusk: kohe kui saan ministeeriumist täpsemat infot, siis saadan vanematele edasi. Oleme ka läbi 

helistanud vajadusel, sest osad vanemad ei loe kirju. Kiirtesti tulemus on esialgne, kinnituseks tuleb teha 

PCR test. Esmaspäeval on kõik lapsed kooli oodatud ja esimesel võimalusel saadan täpsema info 

vanematele. 

Lõpp: kell 19.42 


