
Tervetuloa
Norssiin!

Tervetulomateriaali Tampereen 
yliopiston normaalikouluun 



Mikä Norssi?
Tampereen yliopiston normaalikoulu
on yliopistollinen harjoittelukoulu,
joka toimii Kasvatustieteiden ja
kulttuurin tiedekunnan osana.
Normaalikoulu muodostaa
yhtenäisen koulun perusasteelta
lukioon.  Laadukkaan perusasteen ja
lukion opetustyön rinnalla koulussa
järjestetään opettajankoulutuksen
ohjattua harjoittelua sekä
monipuolista tutkimus- ja
kehittämistyötä. Oppilaita ja opiskelijoita on koulussa

tällä hetkellä yli 900. Perusopetus
toimii Nekalassa ja lukio yliopiston

keskustakampuksella. 
Normaalikoulu on 1.- 9. luokkien

lähikoulu, johon oppilaat tulevat
ensisijaisesti lähikouluperiaatteella.

Jos tilaa on, myös muualta tulevia
voidaan ottaa oppilaaksi. Tällöin

huoltaja vastaa mahdollisista
koulumatkoista koituvista kuluista.



Turvallinen ja
viihtyisä

Oppilaita tukeva turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö on
normaalikoulussa tärkeää. Tavoitteena on, että jokainen Tampereen

yliopiston normaalikoulussa opiskeleva pystyisi työskentelemään
niin, että koulunsa päättäessään voisi olla ylpeä saavutuksistaan.

Opettajat kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan ajankohtaisia
yhteisiä asioita. Oppilaille luodaan tilaisuuksia toimia eri-ikäisten

koulutovereidensa kanssa esimerkiksi kummiluokkatoiminnan, tutor-
toiminnan, monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemapäivien

avulla. Samalla oppilaat tutustuvat laajasti koulun opettajiin ja
muuhun henkilökuntaan.

Koulu arvostaa oppilaiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden
lisäksi myös muiden kouluyhteisön jäsenten ja asiantuntijoiden

sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Koulu tekee yhteistyötä
esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen, iltapäivätoiminnan,

toisten perusopetusta antavien koulujen, sosiaali- ja terveystoimen,
huoltajien sekä muiden lasten kasvua ja kehitystä tukevien

toimijoiden kanssa.



Työajat
Normaalikoulu noudattaa pääsääntöisesti samoja lukuvuoden
työaikoja kuin Tampereen kaupunki.  Lukuvuoden alkaminen,

päättyminen ja lomat löytyvät kotisivuilta kohdasta Perusopetus -
Lukuvuoden työajat. 

tunti 8.15-9.00

 tunti 9.15-11.05 sisältää ruokailun

tunti 11.30-12.15

 tunti 12.30-14.05

1.

2.

3.

4.

tunti 8.20-9.05

 tunti 9.10-9.55  

tunti 10.15-12.10 sisältää ruokailun 

 tunti 12.30-13.15

 tunti 13.20-14.05 (14.50)

1.

2.

3.

4.

5.

Päivittäinen työskentelyrytmi



Wilma

Normaalikoululla on aktiivisessa käytössä Wilma-järjestelmä
kodin ja koulun väliseen viestintään. Wilman avulla huoltajat

voivat seurata oppilaan opintosuorituksia, tarkastella ja selvittää
poissaoloja sekä nähdä oppilaiden lukujärjestykset. 

Wilma-järjestelmän kautta julkaistaan koulunkäyntiä koskevat
yhteiset tiedotteet ja tehdään myös erilaisia valintoja.  Wilmaan

käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset. Uusille oppilaille ja
huoltajille luodaan Wilma-tunnukset mahdollisimman pian. 



Arvot

Edistämme myönteisen minäkuvan vahvistumista ja
ihmisoikeuksien toteutumista. Kunnioitamme, edistämme ja

toteutamme sivistyneen ihmisen arvomaailmaa. Oppilasta
kasvatetaan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö.

Tällä tarkoitetaan oppilaan kykyä ja halua ymmärtää, arvostaa ja
tukea toisia ihmisiä sekä vaalia ympäristöä ja kulttuuriperintöä.

Haluamme korostaa tasa-arvoa, kulttuurista
moninaisuutta, yhteisöllisyyttä, turvallisuutta,
suvaitsevaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
Kunnioitamme kaikissa toimissamme
yhteisömme jäsenten oikeusturvaa, luonnon
monimuotoisuutta ja toimimme maapallon
elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. 

Koulumme toiminnassa näkyy suuntautuminen
kansainvälisyyteen, jota tukee muun muassa

monipuolinen kieliohjelma. Koulumme arkea ovat
monet kansainväliset vieraat sekä opettaja- ja

opiskelijavaihdot. Lisäksi koulu on ollut vuodesta
1984 Unesco-koulu.



Painotukset

Normaalikoulussa voi opiskella
musiikki- tai
sirkustaidepainotuksessa.
Painotuksiin haetaan
soveltuvuuskokeen kautta. Hakuaika
ja soveltuvuuskokeiden aikataulu
ilmoitetaan koulun kotisivuilla.
Aikataulut ovat yhteneviä Tampereen
kaupungin perusopetuksen koulujen
kanssa.

Kolmannelta luokalta alkavaan
musiikkipainotukseen otetaan

ensisijaisesti oman koulun oppilaita ja
muista kouluista toissijaisesti, mikäli

se on Normaalikoulun
kolmasluokkalaisten kokonaismäärän

puitteissa mahdollista



Normaalikoulu on Tampereen yliopiston
kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan
kuuluva harjoittelukoulu, jossa
aineenopettajiksi ja luokanopettajiksi
valmistuvat opiskelijat suorittavat ohjatun
opetusharjoittelunsa. Tutkimusyhteisöön
kuuluminen mahdollistaa jatkuvan
tutkimukseen perustuvan oppimisen, opetuksen
sekä oppimisympäristön kehittämisen.

Harjoittelukoul u

Alakoulun luokissa suoritetaan
luokanopettajakoulutukseen liittyviä ohjattuja

harjoitteluita, mutta luokassa on aina paikalla ohjaava
opettaja, joka vastaa luokkansa toiminnasta. Sama koskee

aineenopettajaharjoittelua,  joka tapahtuu pääsääntöisesti
perusopetuksen ylempien luokkien ja lukion puolella. 

 Normaalikoululla on paikalla usein huomattavan paljon
aikuisia lapsia opettamassa ja kasvattamassa. 

Toimiminen yliopistollisena tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluna
tarkoittaa, että oppilaat ja opiskelijat ovat erilaisissa hankkeissa

osallisina normaaliin koulutyöhönsä liittyen. Koulussa suoritettavat
tutkimukset (opinnäytetyöt ja muut tutkimukset) tapahtuvat

erillisen lupamenettelyn kautta. 



Koulumatka

Jalan ja pyörällä kulkevat lapset
oppivat liikennetaitoja ja saavat
tarpeellista liikuntaa
koulumatkoillaan. Jos lapsi on
välttämätöntä tuoda kouluun
autolla, on hyvä suunnitella reitti
siten, että autosta nouseminen
on turvallista kyyditettävän sekä
muiden kouluun saapuvien
kannalta.    

Reitin voi valita siten, että lapsi saapuu 
koululle joko Kuokkamaantien tai 

Mäntyhaantien puolen portista ilman, että 
hän joutuu ylittämään katua.  Pysäköinti 

porttien eteen on kielletty. Koulun 
parkkipaikka ei ole saattoliikennettä varten. 

Koulumatkaan kannattaa tutustua yhdessä 
aikuisen johdolla sekä sopia reitistä, jota 

lapsi käyttää, jos on useampia vaihtoehtoja.



Koulupaikka määräytyy oppilaan kotiosoitteen perusteella. 
Tampereen yliopiston normaalikoulun ensimmäiselle luokalle tullaan 

pääsääntöisesti koulun lähellä toimivista Tampereen kaupungin 
Mustametsän päiväkodin esiopetusryhmistä, joiden kanssa 

alkuopetusluokat tekevät yhteistyötä. Säännöllinen yhteistyö tukee 
lapsen turvallista siirtymää esiopetuksesta kouluun. Kouluympäristö, 

monet toimintatavat sekä usein myös tuleva luokanopettaja ovat 
lapselle tuttuja ensimmäisen luokan alkaessa. 

Ekaluokalle

Huoltajia tiedotetaan koulun käytänteistä yleisellä tasolla
esiopetusvuoden keväällä sekä myöhemmin aina uuden lukuvuoden

alkaessa. Huoltajiin ollaan herkästi yhteydessä aina, kun oppilaan
oppimiseen, työskentelyyn tai yleisesti koululaisena olemiseen liittyy
jokin opettajaa askarruttava asia. Esiopetuksessa laaditut oppimista
tukevat suunnitelmat ja muu oppilaan koulunkäyntiin liittyvä tieto

siirtyy huoltajien suostumuksella kouluun. Opetuksen kannalta
välttämätön tieto siirtyy aina vastaanottavalle taholle. 



Koulussa opitaan huolehtimaan omista koulutarvikkeista ja -
tehtävistä sekä työskentelemään erilaisissa ryhmissä ja

itsenäisesti. Ensimmäisen luokan aikana käydään
systemaattisesti läpi kiusaamisen vastustamiseen liittyviä

aiheita mm. KiVa Koulu -materiaalin avulla. Oppilaiden
sosiaalisten taitojen harjaannuttamiseen kiinnitetään

runsaasti huomiota kaikessa toiminnassa.

Ekaluokalle
Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat
oppiaineiksi, mutta opetus on edelleen pääosin
eheytettyä. Oppilaiden omatoimisuutta, yhdessä
tekemisen taitoja sekä asioiden välisten yhteyksien
ymmärtämistä edistetään toteuttamalla monialaisia
oppimiskokonaisuuksia. 

Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla opetetaan äidinkieltä ja
kirjallisuutta, matematiikkaa, ympäristöoppia, uskontoa tai

elämänkatsomustietoa, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, musiikkia,
liikuntaa ja A1-kieltä (englanti, ranska tai saksa valinnan mukaan). 



Ekaluokalle

Tampereen yliopiston normaalikoulussa oppilaiden henkilökohtaisiin
oppimisen tarpeisiin pyritään vastaamaan heti ensimmäiseltä luokalta

lähtien. Laaja-alainen erityisopettaja seuraa tarkasti oppilaiden 
 edistymistä yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Tavoitteena on

tarjota oppilaille tukea välittömästi, jopa ennakoiden, jotta oppilaan
oppimismotivaatio säilyisi hyvänä ja hänen minäkäsityksensä oppijana

kehittyisi myönteisesti. Tärkeä osa tuen tiimiä ovat myös koulussa
toimivat ohjaajat. 

Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja
sitä edeltäneen varhaiskasvatuksen antamat valmiudet.
Alkuopetuksen erityisenä tehtävänä on luoda perusta oppilaiden
myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä
kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten.
Perusopetuksen alussa jokaisen oppilaan edistymisen huolellinen
seuranta on erityisen tärkeää, jotta voidaan huolehtia siitä, että
oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.



Tampereen Normaalikoulun vanhemmat ry toimii koko koulun yhteisenä
vanhempainyhdistyksenä. Vanhempainyhdistyksen avulla vanhemmat

yhdessä voivat osallistua koulun kehittämiseen ja arkeen.   

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys tukee avustuksin ja lahjoituksin mm.
välituntitoimintaa, pelien ja soitinten hankintaa, jakaa
matka-avustuksia  luokille, antaa stipendejä ja ruusuja
kouluvuoden päätteeksi, järjestää kerhoja koululaisille,

osallistuu tapahtumiin ja niiden järjestämiseen ja osallistuu
erilaisiin pienimuotoisiin tempauksiin matalalla kynnyksellä.
Vanhempainyhdistys ottaa myös kantaa norssilaisia koskeviin

aiheisiin eri foorumeilla ja toimii aktiivisena kumppanina
koulun suuntaan.

Lisätietoja löydät yhdistyksen
kotisivuilta www.norssinvy.fi.
Kotisivuilla voit myös liittyä

jäseneksi 10 € / talous hintaan.
Vanhempainyhdistys löytyy myös

Facebookista. 
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löytyvät mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaiset
tapahtumat, järjestyssäännöt sekä opetussuunnitelmalinkit ja

paljon muuta tietoa koulun toiminnasta. 

Kartta @Olipahantaasgigi

Alkuopetuksen luokat työskentelevät koulun F-osassa. 




