DISTANSUNDERVISNINGEN ÖPPNAR 23.3.2020

Vi har jobbat flitigt i konstskolan med planeringen av distanslektionerna.
Vid planering av undervisningen har vi uppmärksammat bl.a.
·
·
·
·
·

Åldersgrupp
Grundstudiernas mångsidighet
Fördjupade studiernas inriktning
Utförandet i hemmen
Konstskolans läroplan

Distansundervisningen omfattar alla åldersgrupper, från förberedande studier, till fördjupade
studier. Undervisningen hålls under normal undervisningstid, enligt läsordningen. Läraren skickar
anvisning om hur man deltar i undervisningen till egna studiegrupper, via vårdnadshavarnas epostadresser, och ber samtidigt om deltagande elevers kontaktuppgifter som behövs för
distansundervisningen. För de som deltar självständigt, och de som deltar med en förälder eller
annan vuxen. Utan lämpliga kontaktuppgifter går det inte att delta i undervisningen. På samma
gång får ni den egna lärarens kontaktuppgifter. Uppmärksamma även att i några
arbetsplattformar syns deltagarnas namn, telefonnummer, eller e-postadress.
Verk som utförs under distansundervisning kan delas och diskuteras i gruppen. Elever och
elevernas vårdnadshavare får inte publicera bilder av andras verk i något sammanhang utan lov av
eleven som skapat verket, eller elevens vårdnadshavare. Enbart gruppens lärare sparar verken
med elevens namn.
Skolan kan publicera material som framställts under distansundervisningen i nätet. Vi publicerar
inte elevens namn. Om ni önskar att verk av ert barn inte kan publiceras på nätet, meddela detta
direkt till den egna läraren innan distansstudierna börjar.
Vi önskar att ni uppmuntrar era barn och unga att fortsätta studera i konstis. Konst som hobby har
mycket att erbjuda nu, när så många saker omkring oss förändras. Om det av någon orsak inte går
att ta del i lektionerna på realtid, går det att utföra publicerade uppgifter självständigt på egen tid.
Läraren ger respons under senare lektioner. På så sätt försöker vi att trygga att alla ska kunna
utföra studiehelheterna i konstskolan, och få slutförd kursanmärkning och senare studiebetyg.
Vi önskar att en vuxen eller ett äldre syskon kunde ta del i distansundervisningen för barn under
skolåldern. Vi hoppas att ni kunde ordna att 45 – 90 minuter, konstutövning en gång i veckan
lyckas. Om det inte går att ordna under realtid, kan vi komma överens om andra sätt att ordna
lektionerna.

Uppgifterna som skickas hem innan lektionen börjar, bör innehålla.
·
·
·
·
·

Beskrivning av uppgiften
Mål och arbetsredskap
Minimitid, rekommendation som uppfyller principerna för normal undervisning
enligt lärotimmar, och används för anteckning av utförda undervisningslektioner
I minimitiden ingår instruktion, förberedelser, utföring, dokumentering, och
respons (-respons då uppgiften är klar)
Möjliga linkar (bilder, instruktioner, virtuella muséer och gallerier mm.)

I början av lektionen testas kontakten, läraren ger anvisning om användningen av media. Läraren
repeterar uppgiften verbalt och svarar på eventuella frågor. Eleverna startar utförandet
självständigt, samtidigt som läraren är anträffbar, närvarande, på distans hela lektionstiden. Som
avslutning delar läraren ut nästa uppgift, som även skickas skriftligt/ informerar om att uppgiften
fortsätter.
Konstskolan samlar just nu material till alla elever, materialen kan avhämtas i etapper från skolans
nedre aula under vecka 14. Mer information om materialkassarna senare. De första uppgifterna är
planerade så att de går att utföra uppgiften utan materialkassarnas innehåll.
Med reservation för ändringar som t.ex. internetproblem, vid dylika situationer ger läraren
instruktioner om verksamheten. Trots noggrann planering är vi framför något nytt, och vi kommer
att ständigt utveckla undervisningen under våren. Konstskolan önskar respons för
distansundervisningen:
Respons på finska, rubrik PALAUTE: hannamaija.heiska@kauniainen.fi
Respons på svenska, rubrik RESPONS: ann-christine.traskelin@kauniainen.fi
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