KUVATAIDEKOULU PALAA LÄHIOPETUKSEEN 1.2. LÄHTIEN
Kauniaisten kaupunki on tänään kokouksessaan päättänyt avata lasten ja nuorten vakiintuneen
harrastustoiminnan. Kuvataidekoulu palaa lähiopetukseen 1.2. lähtien.
Toiminnan ohjeistus noudattaa samaa linjaa, joka oli meillä käytössä jo alkusyksystä.
-

Kuvataidekoulun tiloihin pääsevät vain oppilaat ja koulun henkilökunta
Pienet oppilaat, jotka saatetaan koulun pihaan, ottaa opettaja tai avustaja vastaan ja ohjaa
koulun tiloihin. Tuntien päätteeksi oppilaat saatetaan pihalle
Koulun tiloissa kaikki yli 12 vuoden ikäiset käyttävät maskia
Ryhmissä, joissa opiskelee yli 12 vuoden ikäisiä, edellytämme maskin käyttöä myös alle 12
vuotiaille
Oma pudas maski on suositeltavaa olla mukana. Jos maski on hukkunut tai unohtunut, saa
koululta kertakäyttöisen maskin opetustuntien ajaksi
Turvaväleistä huolehditaan
Koulun kaikille yhteiset essut eivät ole käytössä
Hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota, kädet pestään ennen ja jälkeen tuntien
Koulun aulassa ei saa samanaikaisesti oleilla muita, kuin samaan ryhmään kuuluvia
oppilaita

Lisäksi kuvataidekoulun siivousta on tehostettu. Koulu palkkaa 1.2. lähtien myös avustajan, joka
voi auttaa ryhmissä, joissa avustajaa tarvitaan huolehtimaan mm. turvaväleistä ja hygieniasta.
Niitä, jotka ovat jo noutaneet materiaalipakin koululta, pyydetään palauttamaan pakki koululle,
jossa sen sisältö jää oppilaan omaan käyttöön. Näin varmistetaan välineiden ja materiaalien
hygieeninen käyttö.
Tärkeää on, että sairaana ei tulla kuvataidekouluun. Mikäli lapsi tai nuori ei sairauden vuoksi mene
kouluun ei myöskään harrastuksiin saa tulla. Lisäksi, mikäli perheessä on koronaoireisia
perheenjäseniä, emme suosittele oireettomankaan lapsen tai nuoren osallistumista kuvikseen
ennen negatiivisen koronatestituloksen saamista. Suunnitteilla on tarjota etäopetusta niille
oppilaille, jotka eivät voi osallistua lähiopetukseen.
TERVETULOA KUVIKSEEN!
Hannamaija Heiska
rehtori, Kauniaisten kuvataidekoulu

KONSTSKOLAN ÅTERVÄNDER TILL NÄRUNDERVISNING 1.2.
Grankulla stad har i dag på sitt möte beslutat att öppna etablerade hobbyaktiviteter för barn och
ungdomar. Grankulla konstskola återvänder till närundervisning 1.2.
Riktlinjerna för verksamheten följer samma linje som vi använde sedan början av hösten.
-

Endast elever och skolpersonal har tillgång till konstskolan
Små elever som hämtas till skolgården tas emot av en lärare eller assistent och vägleds till
skolans lokaler. I slutet av lektionerna lotsas eleverna ut till gården
I skolans utrymmen bär alla över 12 år mask
I grupper där det finns elever över 12 år, förutsätts mask även för elever under 12 år
Egen ren mask rekommenderas med. Om masken är borttappad eller smutsig, ger vi en ren
engångsmask för lektionstiden
Vi håller koll på säkerhetsavstånd
Skolans gemensamma förkläden är inte i bruk
Särskild uppmärksamhet ägnas hygien, händerna tvättas före och efter lektionerna
Eleverna får inte vistas samtidigt i skolans hall, enbart elever från samma grupp

Dessutom har städningen av konstskolan intensifierats. Skolan anställer from 1.2 en assistent som
hjälper till i grupper där en assistent behövs för att ta hand om t.ex. säkerhetsavstånd och hygien.
De som redan har hämtat sin materialpack från skolan ombeds att lämna tillbaka packen till
skolan, innehållet reserveras för elevens eget bruk. Detta säkerställer hygienisk användning av
redskap och material.
Det är viktigt att inte komma till konstskolan om man är sjuk. Om ett barn eller en ungdom inte
går till skolan på grund av sjukdom får de inte heller komma till hobbyer. Dessutom, om
familjemedlemmar har corona symtom, rekommenderar vi inte att ett symptomfritt barn eller
ungdom deltar i undervisningen på konstskolan innan ett negativt coronatest resultat erhålls.
Skolan planerar att erbjuda distansundervisning för dem som inte kan delta i närundervisningen.
VÄLKOMMEN TILL KONSTSKOLAN!
Hannamaija Heiska
Rektor, Grankulla konstskola

