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Hoolekogu uute liikmete tutvustamine 

Uute Lehola kooli ja lasteaia esindajate (Aleksandra Tolk, Sirli Aavik, Merilin Kaselaid) tutvustus. Kõik 

hoolekogu liikmed tutvustavad end. 

Hoolekogu esimehe valimine 

Praegune esimees Erki Klausson ei soovi esimehena jätkata ning teeb ettepaneku uue esimehe 

valimiseks. Mitmelt hoolekogu liikmelt tuleb ettepanek, et see võiks olla Enn Pormeister. Toimub 

hääletamine – kõik kohalolijad on poolt. Laulasmaa kooli hoolekogu uus esimees on Enn Pormeister. 

Aseesimehe valimine 

Uueks aseesimeheks pakutakse Erki Klaussonit. Toimub hääletamine – kõik kohalolijad on poolt. 

Laulasmaa kooli hoolekogu uus aseesimees on Erki Klausson. 

Protokollija valimine 

Protokollijaks pakutakse mitmeid inimesi, kes keelduvad ajaressursi puudumise põhjendusega. Veel 

pakutakse Aleksandra Tolki. Toimub hääletamine – kõik kohalolijad on poolt. Laulasmaa kooli 

hoolekogu protokollija on Aleksandra Tolk. 

Lapsevanemate pöördumised hoolekogu üldmeilile 

Hoolekogu liikmed loevad ja arutavad lapsevanemate poolt püstitatud küsimusi. 

”Laulasmaa koolis oli lastevanemate üldkoosolek (28.09.2022). Direktori 

poolt saadetud päevakorras ei olnud sellist punkti, et hoolekogu tuleb 

ennast tutvustama ja valitakse uus liige. 

 

Selline punkt oli tekkinud üleöö! Lapsevanemad ei olnud sellest infost 

teadlikud ja see tutvustus mis tegi hoolekogu juht ei olnud arusaadav. Kui 

lugeda Hoolekogu töökorda, mis on kinnitatud 2019 a. ( Laulasmaa Kooli 



hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord, Vastu võetud 17.12.2019 

nr 32) on kirjas, et esitluse või aruandluse peaks esitama alljärgnevalt: (*§ 

12. * Aruandlus 

(1) Hoolekogu esimees esitab möödunud õppeaasta jooksul tehtud töö aruande 

vanemate üldkoosolekul, aruanne avalikustatakse Kooli veebilehel.) Kuid hr. Klausson rääkis, et on olnud seitse 

koosolekut. Ei toonud välja ühtegi 

olulist teemat mida on hoolekogu lahendanud või eelmine aasta teinud. Mina 

loen kooli kodulehelt, et on 6 protokolli neist avalikustatud . Hr. Klausson väitis, et 7 koosolekut oli 

õpilasesindusega kohtumine ja seda ei peagi protokollima. 

Hoolekogu esimees Erki Klausson teatas üldkoosolekul, et teeme kiiresti 

ühe valimise kuna üks liige lahkus Laulasmaalt. Lapsevanema küsimusele kas 

seda ei peaks lastevanematel ette teatama siis tuli vastus et *EI.* 

 

Kuigi Hoolekogu kodukorras on selline punkt. 

§ 4. Esindajate valimine hoolekogusse (1) Vanemate esindaja valitakse 

vanemate poolt õppeaasta esimesel lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub 

kokku kooli või lasteaia direktor, alljärgnevalt: l) hoolekogu liikmete 

kandidaadid, kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku, esitatakse 

lastevanemate üldkoosolekul; 2) valimine toimub avalikul hääletamisel; 3) 

hoolekogu liikmetena valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid; 

 

Kuidas siis saab Erki Klausson teha ettepaneku et valime uue inimese kuna on vaja? 

 

Miks ei pea Hoolekogu seadustest kinni?” 

 

Lapsevanem toob kirjas välja, et hoolekogu kutses ei olnud kirjas, et oodatakse hoolekogu 

kandidaate. Hoolekogu teeb ettepaneku saata lapsevanemale vabanduskiri.  

Vastuseks, miks ei protokollitud kohtumist õpilasesindusega, esitab E.Klausson, et kohtumine oli 

mõeldud õpilaste usalduse võitmiseks. Selleks ka ei protokollitud laste öeldut, et nad tunneksid end 

mugavamalt. 

Seadusepunktide mittejärgimise kohta – hoolekogu uute liikmete valimine toimub esimesel 

üldkoosolekul vastavalt seadusele. See eeldab ka potentsiaalse uue liikme proaktiivset tegutsemist 

ning huvi üles näitamist. 

”Hoolekogu tööplaanis Hoolekogu tööplaan 2021/2022 http://www.laulasmaakool.ee/wp-

content/uploads/2021/12/Hoolekogu-tooplaan-2021-2022.pdf on kirjas, et hoolekogu koosolek on augustis? 

(Kokkuvõte aastast, mõtted ja ideed uueks õppeaastaks) Miks jäi ära augustikuu koosolek? Miks see toimus 

nüüd septembrikuus?” 

Hoolekogu vastus: osapooltele sobis paremini september. 

 
”Selle õppeaasta tööplaan on tegemata? Kaks liiget on puudu hoolekogu koosseisust? Millal toimub järgmine 

hoolekogu koosolek, et lapsevanemad teaksid ?” 

Hoolekogu vastus: tööplaan koostatakse peale uue koosseisu valimist. Enne ei saanudki seda teha. 

 
”Kas tõesti peavad lapsevanemad lugema protokolli mis on sisutühi ja kus puuduvad osade küsimuste 

vastused?” 

Hoolekogu vastus: hoolekogu protokollide lugemine on kõikidele lapsevanematele vabatahtlik. Kõik 

http://www.laulasmaakool.ee/wp-content/uploads/2021/12/Hoolekogu-tooplaan-2021-2022.pdf
http://www.laulasmaakool.ee/wp-content/uploads/2021/12/Hoolekogu-tooplaan-2021-2022.pdf


lapsevanemad on oodatud osa võtma hoolekogu koosolekutest vabakuulajatena või tulema 

hoolekogu liikmete ette esitama oma muresid ja ideid. Kommentaar sisutühjade protokollide kohta – 

see on kirja saatja isiklik hinnang. Lisaks ei peeta heaks tavaks protokolli lisada laste ja lastevanemate 

kohta käivat konfidentsiaalset infot. 

 
”Minul on küsimus kas kooli hoolekogu on Erki Klaussoni isiklik asi. Kui lapsevanem pöördub mingi murega või 

küsimusega , siis vastab ta sellel isiklikult ja ei loe isegi kirja hoolekogu koosolekul ette ja ei arutada seda 

teemat. 

 

Nii võib olla , et paljud lapsevanemad on pöördunud aga neid kirju ei võeta isegi hoolekogu koosolekul ette. 

Lastevanematel on kadunud usaldus kooli hoolekogu suhtes. 

 

Näide. Pöördusin murega 19.09.2022 hoolekogu poole kirjalikult ja sai ka suheldud suuliselt ühe hoolekogu 

liikmega juba augusti kuus (30.08.2022) lubas küsida ja uurida hoolekogust bussiliinide muudatuse kohta.” 

 

/…/ 

 

Hoolekogu liige Enn Pormeister avaldab, et kohtus lapsevanemaga mitteametlikult. Busside 

graafikutega tegeleb vald ning kahjuks ei saa ka hoolekogu liikme lapsevanemat selle murega aidata. 

Hoolekogu palub lapsevanematel Hoolekogu poole pöördudes kasutada üldmeili, mitte esimehe 

isiklikku meili. 

Hoolekogu liige Aleksandra Tolk teeb ettepaneku, et selguse huvides, kui esimees vastab 

lapsevanema kirjale, siis hoolekogu üldmeil on alati koopias. Seda jääb ära segadus ja hoolekogu 

töös on rohkem läbipaistvust. 

 

Laulasmaa Kooli lapsed ei saa enam käia Laulasmaa Spas ujumas. Lapsevanema küsib kalkulatsiooni, 

mis kaalutlustel selline otsus on tehtud. Hoolekogu seisukoht on, et see ei ole küsimus hoolekogule. 

Laulasmaa Spa esindaja seisukoht on hetkel selline, et massiliselt väikeseid lapsi ujumiseks vastu ei 

võeta. Küsimus on vastutuse võtmises lapse elu ja tervise eest. 

Spa esindaja on edastanud  kirja ujula ja jõusaali (tasuta) kasutamise kohta hoolekogule. Allpool spa 

tegevjuhi Anne Mallene vastus: 

1. Veekeskuse kasutamine  

Oleme   võtnud  Keila  ujulas  juhtunu  pärast  seisukoha  et  me  ei  võta   enda  juurde  treeningrühm
i  

Põhjus  on  väga  lihtne . Me  oleme  veekeskus , meil  ei  ole  kohapeal vetelpäästet  

Meie  inimesed  on  küll kõik  läbinud  elustamise ja  esmaabi   kursuse  aga  me  ei 
saa  neile  panna  peale  vastutust  kõigi  nende  laste  eest  

See on  nii  meie  kui  ka Teie  laste  turvalisuse  huvides 

  

2. Jõusaali  kasutus  



Oleme  kooliga  kokku  leppinud , 
et  suuremad  klassid  koos  juhendajaga  saavad  kasutada  meie  maja  jõusaali  

Maksimaalselt  7  inimest  koos  juhendajaga . Aeg  tuleb  vähemalt 1  nädal  enne  kokku  leppida . 
Laste  turvalisuse  eest  vastutab  juhendaja  

Meie  jõusaali  ei  mahu  korraga  rohkem  kui  7- 
8  inimest  ja  sellisel  juhul  on  jõusaal  ainult  nende  päralt  

 

Lapsevanem küsib veeautomaatide kohta. 

Lapsevanem väidab, et aastaid on käinud jutt selle kohta. Hoolekogu vastus on see, et koolimajas on 

hea vesi ja oma pudeli täitmise võimalus olemas. 

Lapsevanem küsib huviringide tegevuse kohta. 

Laulasmaa Koolis toimub mitmeid huviringe, lastevanematele on kooli huvijuht saatnud mitmeid 

kirju. Ettepanekuid uute huviringide kohta võib saata otse huvijuhile. 

Lapsevanem küsib, mida on teinud hoolekogu viimasel aastal koolielu elavdamiseks? On arendatud 

koostööd õpilasesindusega. 

Muud küsimused laste tegevuste kohta. 

Hoolekogu seisukoht on, et Laulasmaa ühendkooli hoolekogu töö ei ole lahendada ainult Laulasmaa 

kooli muresid. Huvitegevuste kohta on lastevanematele infot saadetud, rohkem infot saab kooli 

huvijuhilt või kooli õpetajatelt. Mardo Hoovi toob välja palju tegevusi, mida on tehtud (linnumajad, 

putukahotellid jne). Samuti teeb hoolekogu ettepaneku lastevanematele jälgida kooli Facebook-i 

lehte, kus on palju infot kooli tegevuste kohta. 

Iseseisva õppe päev. 

Direktor selgitab, et sel päeval on õpetajad koolis ja saavad koolitusi või teevad muid vajalikke 

tegevusi. See muidugi eeldab, et lapsel on juurdepääs arvutile. Koju jäävad ülesanded on eakohased. 

Hoolekogu liige Maarika Tania toob välja murekoha seoses HEV lastega, kellel on keeruline iseseisva 

õppe päeval kodus üksi hakkama saada. Jaana Roos toob välja, et Laulasmaa kooli ühe klassi 

lapsevanemad tegid ettepaneku, et sel päeval üks vanematest tuleb kooli ja viib läbi koolipäeva. 

 

Liis Kuurme pöördumine Hoolekogu poole 

Hoolekoguga liitub Liis Kuurme, kes tutvustab end ja enda rolli Laulasmaa koolis. Sel aastal 

keskendun rohkem õpetajate heaolule. Olen vahelüli õpetajate ja juhtkonna vahel. Eelmisel 

õppeaastal olid õpetajad läbipõlenud rohkem kui kunagi varem. Miks mitte tagasi tuua seda 

kogukonnatunnet, mis oli enne koroonaaega. 

Hoolekogu liige ja õpetaja Jaana Roos toob välja reaalsed näited olukordadest, kus ta on tundnud 

ebakindlust ja ärevust. Sarnaseid näiteid toovad ka teised õpetajad. Kuurme: seni olen tegelenud 

ainult Laulasmaa koolimaja õpetajatega, kuid on valmidus minna ka teistesse õppekohtadesse. Teen 

ettepaneku, et koostöös hoolekogu ja lastevanemate aktiiviga võiks muuta kooli kogukonna 

keskuseks. Maarika Tania toob välja, et kogukond ei piirdu ainult Laulasmaaga. Iga piirkonna esindaja 

seisab enda piirkonna huvide ja kogukonna arendamise eest. 

Elina Laansoo: ilmselt on distantsi vanemate, õpetajate ja koolimaja vahel suurendanud koroonaaeg. 



Erki Klausson: võiks alustada sellest , et toome kokku ühe klassi laste vanemad, sest praegu ei pruugi 

isegi oma lapse klassikaaslaste vanemaid tunda. 

Mitmed hoolekogu liikmed toovad välja, et kõige rohkem vajaks tuge just Lehola koolipere, kes 

seisab silmitsi enda koolimaja sulgemisega. Lehola koolimaja õpetajad tunnevad ebakindlust tuleviku 

osas ja ärevust igapäevaselt. 

 

Muud jooksvad küsimused 

Muid jooksvaid küsimusi ei olnud. Koosoleku lõpp. 

 

 

 

 

 


