
Jatkoilmoittautumiset ja kurssivalinnat 14.3. – 27.3.2022 
 
Jatkoilmoittautuminen ja kurssivalinta Kauniaisten kuvataidekoulun lukuvuodelle 2022–2023 alkaa 
14.3.2022. Kuvataidekoulussa jo opiskelevien oppilaiden ensisijaiset huoltajat ja yli 18-vuotiaat 
oppilaat tekevät ilmoittautumisen. Jatkoilmoittautuminen tehdään granikuvis.eepos.fi 
henkilökohtaisia tunnuksia käyttäen, ei uutena oppilaana ilmoittautuen. Lue ohjeet huolellisesti 
ennen valintoja, jotta tiedät, mitä valitsemasi vaihtoehdot tarkoittavat. Ilmoittaudu ajoissa, jotta 
varmistat paikkasi syksyn ryhmissä.  
 
Jatkoilmoittautumislomakkeella ilmoitetaan, haluaako jatkaa samassa ryhmässä tai päättää 
opinnot kevätlukukauden 2022 jälkeen. 
Ilmoittautuminen Kauniaisten kuvataidekouluun on jatkuva, kunnes on läpikäynyt koko 
opintokokonaisuuden. Oppilas siirretään automaattisesti seuraavalle lukuvuodelle 
opetussuunnitelman mukaan, jos ei jatkoilmoitusta täytetä ei voida ottaa huomioon 
erityistoiveita. Opintojen päättäminen kuluvan lukukauden jälkeen tehdään jatkoilmoittautumisen 
kautta, tai jos opinnot päätetään kesken lukukauden, ilmoitus lähetetään toimistoon. 
 
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi ensimmäisenä, kun kirjaudut. Sen jälkeen pääset 
ilmoittautumislomakkeisiin. Huoltajan/täysi-ikäisen vastuu on päivittää muuttuneet yhteystiedot. 
Tämä on tärkeää oppilaan turvallisuuden ja laskujen perilletulon varmistamiseksi. Käytä sellaista 
osoitetta, jota luet säännöllisesti. Täysi-ikäinen oppilas saa lukukausilaskun omaan sähköpostiinsa. 
Laskun voi pyytää myös huoltajan sähköpostiosoiteeseen.  
Jos jokin jäi mietityttämään, olethan yhteydessä toimistoon, granikuvis@granikuvis.fi 
tai puhelimitse 045 1314580. 
 
Kurssivalinta PO2 (siirtymisvuorossa PO3) sekä PO3/SV 
Kurssivalinnnan voivat tehdä ne opiskelijat (perusopinnot 2), jotka ovat koulun 
opetussuunnitelman mukaan siirtymisvuorossa seuraavalle tasolle sekä oppilaat, jotka opiskelevat 
perusopinto 3 /syventävät opinnoissa. Kurssivalinnan kuvaukset PO3/SV 
Kurssivalinnassa voit valita kolme eri vaihtoehtoa. Mieti tarkkaan vaihtoehtoja 2 ja 3, sillä et 
välttämättä pääse ensimmäiseen toiveeseen.  
Etusijalla valinnoissa ovat syventävissä opinnoissa jo opiskelevat oppilaat sekä hakuaikana 
valintansa tehneet. 
 
Lukujärjestys  
Lukujärjestys tarkentuu jatkoilmoittautumisten jälkeen. Tieto perusopetuksen ryhmän 
kokoontumisajasta lähetetään toukokuussa lukujärjestyksen valmistumisen jälkeen. 
 
Eepos-tunnukset 
Jatkoilmoittautumista varten tarvitset henkilökohtaiset Eepos-tunnukset. Tunnukset on lähetetty 
sinulle edellisessä jatkoilmoittautumisessa tai opintojen alkaessa, jos olet aloittanut kesken 
lukuvuoden. Saat tunnukset myös pyytämällä ne toimistosta granikuvis@granikuvis.fi  
Tunnuksilla ilmoittaudutaan myös OMA-tunnille ja näyttelykäynneille. 

 



Fortsättningsanmälan och kursval 14.3. – 27.3.2022. 
 
Fortsättningsanmälan och kursval i Grankulla konstskola läsår 2022–2023 börjar den 14.3. 2022.  
Anmälan gäller Elevernas vårdnadshavare och elever över 18 år som redan är inskrivna i 
konstskolan. Fortsättningsanmälan görs via granikuvis.eepos.fi med personliga koder, inte som ny 
elev.  
Läs instruktionerna noggrant innan du gör ditt val för att veta vad alternativen du har valt betyder. 
Anmäl dig tidigt för att säkra din plats i höstens grupper. 
 
På anmälningsblanketten väljer du om du vill fortsätta i samma grupp eller avsluta dina studier 
efter vårterminen 2022. 
Anmälan till Grankulla konstskola är fortlöpande tills du har genomfört hela studiehelheten. 
Eleven flyttas automatiskt över till nästa läsår enligt läroplanen. Om ingen fortsättningsanmälan 
görs kan särskilda önskemål inte beaktas. Avslutande av studier efter pågående termin görs på 
samma anmälan, om studierna avslutas i mitten av terminen skickas ett meddelande till kansliet. 
 
Se till att uppdatera dina ändrade kontakter första gången du loggar in. Sedan kommer du åt 
fortsättningsanmälan. Det är vårdnadshavarens/myndigs ansvar att uppdatera de ändrade 
kontaktuppgifterna. Detta är viktigt för att säkerställa elevens säkerhet och terminsavgifternas 
ankomst. Använd en adress som du läser regelbundet. En myndig elev får terminsavgifterna 
skickade till egen e-post. Terminsavgifterna kan även vid önskemål skickas till vårdnadshavarens 
mailadress. 
Har du ytterligare frågor, vänligen kontakta kansliet, granikuvis@granikuvis.fi 
 eller ring 045 1314580. 
 
Kursval GS2 (till nästa nivå GS3) och GS3 / FS 
Valet av kurs kan göras av de elever (grundstudier 2) som enligt skolans läroplan står i tur till nästa 
nivå, samt av elever som är på grundstudier 3 / fördjupade studier. 
Kursvalsbeskrivningar PO3 / SV 
Du kan välja mellan tre olika alternativ i kursvalet. Överväg noga alternativ 2 och 3, eftersom du 
kanske inte får studieplats enligt din första önskan. 
Förtur i valet ges elever som redan studerar i fördjupade studier och som gjort sina val under 
ansökningstiden. 
 
Läsordning 
Läsordningen formas när anmälningstiden är slut. Information om studiegrupperna meddelas till 
hemmen per e-post i maj när läsordningen är klar.  
 
Eepos-användarkoder 
Du behöver personliga Eepos-användarkoder för att göra fortsättningsanmälan. Koderna har 
skickats till dig vid föregående fortsättningsanmälan eller vid anmälning av ny elev, om du har 
börjat mitt i läsåret. Du kan också få användarkoder från kontoret granikuvis@granikuvis.fi  
Koderna behövs också för anmälan till EGEN-timme och utställningsbesök. 
 

 
 


