REHTORIN SYYSKIRJE 2018
Hei kaikki uudet ja vanhat oppilaat, vanhemmat ja huoltajat!
JUHLAVUOTEMME, koulun 40. syyslukukausi alkoi viikolla 34.
Opetushallitus on uusinut valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteet. Kauniaisten kuvataidekoulu on
näitä perusteita noudattaen laatinut oman paikallisen opetussuunnitelman, joka astuu voimaan asteittain.
Voin ilokseni ilmoittaa, että samalla Kauniaisten kuvataidekoulu siirtyy yleisestä laajan oppimäärän mukaiseen
kuvataiteen perusopetukseen. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta entistä syvällisempään ja syvempään
taideopetukseen Kauniaisten kuvataidekoulussa. Kauniaisten kaupungin kulttuurivaliokunta on hyväksynyt
kuvataidekoulun laajan oppimäärän opetussuunnitelman kokouksessaan 13.6.2018 (§22). Kuvataidekoulun OPS
2018 tulee syksyn aikana koulun kotisivuille sekä suomen- että ruotsinkielisenä versiona. Koulun kotisivuilta
löytyy jo nyt suomenkielinen päivitetty opas oppilaiden huoltajille. Ruotsinkielinen päivitys tulee kotisivuille
mahdollisimman pian.
Joukkoomme on saatu kaksi uutta upeaa opettajaa: Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolla
maisterintutkintoa suorittava Minna Miettilä sekä kuvataidekasvattaja, taiteen maisteri ja taidemaalari Topi
Ruotsalainen. Mikaela Johansson on tullut useille oppilaille tutuksi jo viime keväänä. Hän opettaa meillä nyt
perjantairyhmää. Muita jo tuttuja opettajia ovat Nina Sarkima, Tuukka Kangas, Ville Mäkikoskela, Ann-Christine
Träskelin ja Hannamaija Heiska. Opettajiin voi olla yhteydessä joko suoraan tai opintosihteerin kautta.
Kuvataidekoulu ottaa mielellään vastaan palautetta kaikesta koulun toimintaan liittyvästä.
Opetuksen teemoina on ollut kuvataidekoulun juhlavuoteen liittyvät ENNEN, NYT ja KOHTA. Juhlanäyttelyn
ensimmäinen osa, ENNEN – FÖRR -näyttely pidettiin viime keväänä. Sen jälkeen olemme pohtineet sitä, mitä on
NYT-NU? Pian avautuvan näyttelyn II osan teokset liittyvät tähän teemaan. Juhlanäyttelyn jälkeen alamme
yhdessä oppilaiden kanssa pohtia sitä, mitä on kohta. Mitä kuvataidekoulussa tapahtuu, mitä kotona ja
maailmalla, kohta. Ihan kohta tai vähän kauempana.
Juuri nyt toivotan teidät kaikki: lapset, nuoret ja aikuiset, sedät ja tädit, isovanhemmat ja ystävät tervetulleiksi
kuvataidekoulun syntymäpäiväjuhlaan ja Juhlanäyttelyn avajaisiin Kauniaisten kaupungintalolle 4.10.2018 klo
17.00 alkaen. Mikäli teiltä osallistuu useampi henkilö juhlaan, toivomme ennakkoon ilmoittautumista. Juhlaan
voi ilmoittautua jättämällä sähköpostia opintosihteerille viimeistään 27.9.
ann-christine.traskelin@kauniainen.fi
Muuttuneet yhteystiedot ilmoitetaan: kuvataidekoulu@kauniainen.fi

Rehtori Hannamaija Heiska

OPETUSKALENTERI – SYYSLUKUKAUSI 2018 - Syyslukukaudella on 16 opetuskertaa
20. - 24.8. OPETUS ON ALKANUT
4.10. klo 17.00 KUVATAIDEKOULUN SYNTYMÄPÄIVÄJUHLA JA JUHLANÄYTTELYN AVAJAISET
15. - 19.10 SYYSLOMA (ei ryhmäkohtaisia opetustunteja)
15. - 19.10 klo 10-14.00 KIVAkuvis viikko (syyslomakurssi)
6.12. Itsenäisyyspäivä, ei opetusta (torstai)
10.-14.12 SYYSLUKUKAUSI PÄÄTTYY (torstairyhmillä 20.12, jollei toisin ilmoiteta)
7.1.2019 KEVÄTLUKUKAUSI ALKAA.

REKTORNS HÖSTBREV 2018
Hej alla nya och gamla elever, föräldrar och vårdnadshavare!
Vårt JUBILEUMSÅR, skolans 40. hösttermin startade vecka 34.
Utbildningsstyrelsen har förnyat grunderna för nationella läroplanerna. Grankulla konstskola har utgående från
nya grunder formulerat den egna lokala läroplanen som tas stegvis i bruk. Jag kan till min glädje meddela att på
samma gång övergår Grankulla konstskola från den allmänna läroplanen till att följa den fördjupade läroplanen i
grundläggande bildkonstundervisning. Detta möjliggör bredare och djupare bildkonststudier vid Grankulla
konstskola. Grankulla stads kulturutskott godkände konstskolans läroplan för den fördjupade lärokursen
13.6.2018(§22). Konstskolans läroplan 2018 kommer att publiceras på skolans hemsidor på finska och svenska.
Guiden för vårdnadshavare är uppdaterad på hemsidorna. Den svenska versionen är på kommande så fort den
blir klar.
Vi har fått två nya fina lärare till vårt team: Minna Miettilä magisterstuderande från Bildkonstakademins tid- och
rumkonst avdelning. Topi Ruotsalainen, bildkonstpedagog, magister i bildkonst och konstmålare. Mikaela
Johansson är bekant för många från våren. Hon undervisar hos oss på fredagar. Andra bekanta är Nina Sarkima,
Tuukka Kangas, Ville Mäkikoskela, Ann-Christine Träskelin och Hannamaija Heiska. Det går bra att vara i kontakt
med lärarna direkt eller genom studiesekreteraren. Konstskolan tar gärna emot respons om allt som gäller
skolan.
Undervisningen i konstskolan har följt jubileumsårets tema, FÖRR, NU och STRAX. Jubileumsutställningens
första del, ENNEN- FÖRR- utställningen var på våren. Efter detta har vi begrundat vad är NYT- NU? Den
kommande utställningen del II, handlar om just detta. Efter jubileumsutställningen börjar vi tillsammans med
eleverna att fundera kring betydelsen av ordet strax. Vad händer i konstskolan, vad hemma och i världen, strax,
riktigt snart eller aningen längre bort.
Just nu önskar jag er alla: barn, unga och vuxna, farbröder, tanter, mor- och farföräldrar och vänner välkomna till
konstskolans födelsedagsfest och Jubileumsutställningens vernissage i Grankulla Stadshus 4.10.2018. kl 17.00.
Om ni deltar med flera personer önskar vi att ni anmäler er på förhand. Anmälan till festen görs via e-post till
studiesekreteraren senast 27.9. ann-christine.traskelin@kauniainen.fi
Adress- och ändringar i kontaktuppgifter skickas till: kuvataidekoulu@kauniainen.fi

Rektor Hannamaija Heiska

UNDERVISNINGSKALENDER – HÖSTTERMIN 2018
20. - 24.8. UNDERVISNINGEN STARTADE
4.10. kl 17.00 KONSTSKOLANS FÖDELSEDAGSFEST OCH FESTUTSTÄLLNINGENS VERNISSAGE
15. - 19.10 HÖSTLOV (ingen undervisning)
15. - 19.10 klo 10-14.00 KIVAkonstis vecka (höstlovskurs)
6.12. Självständighetsdag, ingen undervisning (torsdag).
10.-14.12 HÖSTTERMINEN SLUTAR (torsdag 20.12, om inte annat meddelas) .
7.1.2019 VÅRTERMINEN STARTAR.

