Kevätkirje 2020

Kevätlukukausi on jo hyvässä vauhdissa. Alkuvuoden kiireisiin kuului Näyttelykuvat- konsertin
visualisoinnin viimeistely ja sitten upea, visuaalinen konsertti Uudessa Paviljongissa 27.1.
Toivottavasti moni teistä pääsi konserttia seuraamaan!
Kevään lisääntyvässä valossa jatketaan nyt monipuolista kuvataideopetusta ja -oppimista
uuden laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi
mm. opetussuunnitelmiin perustuen syksyllä 13 uutta järjestämislupaa taiteen perusopetuksen
oppilaitoksille.
Kaksi luvusta myönnettiin kuvataidekoululle, jotka olivat Kerava ja Kauniainen.
VOS-kouluna voimme tavoitella entistäkin parempaa kuvataideopetusta lapsille ja nuorille
Kauniaisissa. Uusi OPS on nähtävillä kuvataidekoulun kotisivuilla.
Myös opiskelijan oppaan päivitetty versio on ilmestymässä kotisivuille lähiaikoina. Näistä
löydätte arvokasta tietoa opintoihin liittyen.
Kuvataidekoulu järjestää kaveriviikon 10. - 4.2. Kuvataidekoulun oppilaat voivat kutsua
kuvistunnille mukaan yhden ystävän. Tulossa on myös hurjan hauska ja monipuolinen
talvilomakurssi, sekä kesäkuussa alkavat kesäkurssit. Näistä ja muista ajankohtaisista asioista
lisätietoa kuvataidekoulun kotisivuilta. Alla tapahtumakalenteri, johon on merkitty myös
perusopintoihin kuuluvat, yli 10 vuotiaille tarkoitetut OMA tunnit.

TAPAHTUMAKALENTERI kevät – 2020
KAVERIVIIKKO
TALVILOMA
TALVILOMAKURSSI
PÄÄSIÄISPAJA
OMATUNNIT
KEVÄTJUHLA

10 - 14.2.
17 - 1.2. (huom! ei norm. opetustunteja)
17 – 21.2 KIVAkuvis taideseikkailu FROZEN 2020
28.3. klo 11.-13.00
21.3. klo 11-13.30, 28.3. klo 13-15.30., ja 25.4. klo 11.13.30
7.5. klo 17.30

KESÄKURSSIT

1 - 5.6. ja 8 - 12.6.

Ystävällisin terveisin!

Hannamaija Heiska, rehtori
Kauniaisten kuvataidekoulu
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

Vårbrev 2020

Vårterminen är i full gång. Året började brådskande med Tavlor på utställning- konsertens
finslipning av visualiseringen, och sedan den fina konserten i Nya Paviljongen 27.1. Hoppas att
många av er såg konserten!
Vi fortsätter under vårens allt mer ljusare dagar med mångsidig bildkonstundervisning och
inlärning enligt den nya fördjupade läroplanen.
Undervisnings- och kulturministeriet beviljade bl. a. enligt läroplanerna 13 nya skolor tillstånd till
att ordna grundutbildning i konstämnen. Två av dessa lov beviljades till bildkonstskolor, Kervo
och Grankulla.
Som statsandels-skola kan vi uppnå ännu kvalitativare bildkonstundervisning för barn och unga
i Grankulla. Den nya läroplanen finns på konstskolans hemsida, men tillsvidare på finska.
Guiden för studeranden uppdateras som bäst, och när den är klar kommer den att finnas på
hemsidan. I dessa publikationer finner ni värdefull information om studierna.
Konstskolan ordnar kompisvecka 10 – 14.2. Konstskolans elever kan bjuda in en kompis till den
egna lektionen. På kommande är en skojig och mångsidig sportlovskurs, och sommarkurser i
juni. Mer och om annat aktuellt finns på skolans hemsidor. Nedan, händelsekalendern som
även innehåller EGEN-timme datum, EGEN timme är för över 10 åringar i grundstudier.

HÄNDELSEKALENDER våren – 2020
KOMPISVECKA
SPORTLOV
SPORTLOVSKURS
PÅSKVERKSTAD
EGENTIMME
VÅRFEST

10 - 14.2.
17 - 1.2. (OBS! inga lektioner)
17 – 21.2 KIVAkonstis konstäventyr FROZEN 2020
28.3. kl 11.-13.00
21.3. kl 11-13.30, 28.3. klo 13-15.30, och 25.4. klo 11.13.30
7.5. kl 17.30

SOMMARKURSER

1 - 5.6. ja 8 - 12.6.

Med vänlig hälsning

Hannamaija Heiska, rektor
Grankulla konstskola
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

