KEVÄTUUTISIA KUVATAIDEKOULUSTA
KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN UUSI OPS
Kauniaisten kuvataidekoulussa otetaan asteittain käyttöön uusi laajan oppimäärän opetussuunnitelma, jonka kaupungin
kulttuurivaliokunta hyväksyi kokouksessaan 13.6.2018. Laaja opetussuunnitelma mahdollistaa kuvataidekoulussa entistä
monipuolisemman laajemman ja syvällisemmän kuvataideopetuksen. Uusi opetussuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla.
VAPAAOPPILASPAIKAT
Vapaaoppilaspaikat ovat haettavissa ja ne jaetaan sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Vapaaoppilaspaikka-anomuslomake on
sähköisesti täytettävissä koulun kotisivuilla. Anomus toimitetaan rehtorin sähköpostiin: hannamaija.heiska@kauniainen.fi tai
tulostettuna ja täytettynä suljetussa kirjekuoressa rehtorille 15.02.2019 mennessä.
KUVANKÄYTTÖLUPA
Kuvankäyttölupaa koskevan lomakkeen saatte tässä postissa, mutta se löytyy myös koulun kotisivuilta. Toivomme kaikkia oppilaita
koskevan kuvankäyttöluvan toimittamista koululle. Se tarvitsee toimittaa vain kerran, mikäli ette halua muutoksia oppilaiden
teoksia tai oppilaita itseään koskevien kuvien käyttöön.
LYHYTKURSSIT JA TAPAHTUMAT
Kuvataiteen varhaisiän taidekasvatuksen-, perusopintojen ja syventävän työpajaopetuksen lisäksi kuvataidekoulu järjestää keväällä
tapahtumia, mm. KAVERIVIIKON, erittäin suositun TALVILOMAKURSSIN ja PÄÄSIÄISPAJAN. KESÄKURSSIT järjestetään kesä- ja
elokuussa. MuVis -iltapäiväkerhotoiminta yhteistyössä musiikkiopiston kanssa jatkuu kuvataidekoululla torstaisin. Iloisia ja
toiminnallisia SYNTTÄRI-, POLTTARI- ja TYHY -pajoja järjestetään tilauksesta ja toiveiden mukaan. Käy koulun kotisivuilla
kurkistamassa lisätietoa näistä!
LUKUKAUSIMAKSUT JA YHTEYSTIEDOT
Lukukausilaskut saatte tämän kirjeen mukana. Tarkistattehan, että laskussa näkyvä ensisijainen sähköpostiosoitteenne on
edelleen ajankohtainen. Ilmoittakaa koululle myös muista yhteystietomuutoksista hyvissä ajoin. Muutoksista voitte ilmoittaa
osoitteeseen kuvataidekoulu@kauniainen.fi

Valoisaa kevättä 2019 kaikille!
Hannamaija Heiska, rehtori

TAPAHTUMAKALENTERI:
11. - 15.02 (ma-pe) KAVERIVIIKKO
18. - 22.02. (ma-pe) TALVILOMAKURSSI KIVAkuvis. Ohjaaja Anki Träskelin
13.04. (la) PÄÄSIÄISPAJA – koko perheelle
09.05. (to) KEVÄTNÄYTTELYN AVAJAISET
03. - 07.06 (ma –pe) KESÄKURSSI I
10. - 14.06 (ma –pe) KESÄKURSSI II
17. - 20.06 (ma –to) KESÄKURSSI III
05. - 08.08 (ma-pe) KESÄKURSSI IV
EI OPETUSTA: talvilomalla 18. – 22.2., pitkäperjantaina 19.04., pääsiäismaanantaina 22.04., vapunpäivänä (ke) 01.05.
Lukukausi päättyy viikoilla 20. Ja 21. – kysy opettajalta tarkempia ryhmäkohtaisia tietoja. Kursseista ja muista ajankohtaisista
tapahtumista saat lisätietoa koulun kotisivuilta: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

VÅRNYHETER FRÅN KONSTSKOLAN
DEN NYA LÄROPLANEN FÖR BILDKONST
Grankulla konstskola tar stegvis i bruk den nya fördjupade läroplanen som stadens kulturutskott godkände 13.6.2018. Den
fördjupade läroplanen möjliggör ännu mångsidigare, bredare och djupare bildkonststudier. Läroplanen finns på skolans hemsidor.

FRIELEVSPLATSER
Frielevsplatser delas ut p.g.a. sociala och ekonomiska grunder. Ansökningsblanketten finns på skolans hemsida. Ifylld ansökan
skickas till rektorns e-post: hannamaija.heiska@kauniainen.fi eller i slutet kuvert, senast den 15.02.2019.
LOV ATT ANVÄNDA BILD
Blanketten om lov till att använda bild finns i brevet, och på skolans hemsida som PDF blankett. Vi önskar att alla skolans elever
fyller i blanketten och returnerar den till skolan. Det räcker med en gång, om man inte vill göra ändringar angående användningen
av elevens verk, namn eller bild.
KORTKURSER OCH HÄNDELSER
Skolan ordnar utöver konstfostran för småbarn, grundstudier och fördjupade verkstäder, kortkurser, verkstäder och evenemang
under våren. Den populära SPORTLOVSKURSSEN och PÅSKVERKSTADEN. SOMMARKURSERNA ordnas i juni och augusti. MuViseftermiddagsverksamhet med musikinstitutet fortsätter i skolans utrymmen på torsdagar. Glada och funktionella
FÖDELSEDAGSVERKSTÄDER, MÖHIPPOR och TYHY- verkstäder ordnas enligt önskemål och reservering. Mer info på hemsidorna!

TERMINSAVGIFTER OCH KONTAKTUPPGIFTER
Brevet innehåller terminsfakturan. Vänligen kontrollera att er främsta e-postadress är uppdaterad på fakturan. Meddela skolan
om eventuella andra förändringar i era kontaktuppgifter i tid. Ändringar skickas till kuvataidekoulu@kauniainen.fi

Ljus vår 2019!
Hannamaija Heiska, rektor

HÄNDELSEKALENDER:
11. - 15.02 (må-fre) KOMPPISVECKA
18. - 22.02. (må-fre) SPORTLOVSKURS KIVAkuvis. Ledare Anki Träskelin
13.04. (lö) PÅSKVERKSTAD – för hela familjen
09.05. (to) VÅRUTSTÄLLNINGENS VERNISSAGE
03. - 07.06 (må -fre) SOMMARKURS I
10. - 14.06 (må -fre) SOMMARKURS II
17. - 20.6 (må -to) SOMMARKURS III
05. - 08.08 (må -fre) SOMMARKURS IV
INGEN UNDERVISNING: sportlov 18. – 22.2., långfredagen 19.04., påsk måndagen 22.04., 1 maj (ons) 01.05.
Terminsavslutning vecka 20. och 21. – fråga läraren om exakt dag. Information om kurser och aktuella evenemang finns på
skolans hemsida: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

