REHTORIN SYYSKIRJE 2019
Hei kaikki uudet ja vanhat oppilaat, vanhemmat ja huoltajat!
Kuvataidekoulun 41. syyslukukausi alkoi viikolla 34. Oppilaita kuvataidekoulussa on tällä hetkellä n. 200,
mutta vapaita oppilaspaikkoja voi edelleen kysellä!
Opetussuunnitelmassa vielä tämä vuosi on siirtymää yleisestä oppimäärästä kohti laajaa. Perusopinnot
uudistuvat siten, että PO II (10-12 v.), pitenee puolella opetustunnilla. Lisäksi PO II ja PO III (12-14 v.)
osallistuvat täysinä opetuskuukausina, kerran kuukaudessa pidettävään OMA TUNTI- ohjaukseen. Oma
tunti pohjautuu nimensä mukaisesti oppilaiden omiin opetustuntien ulkopuolella tekemiin havaintoihin ja
niistä tehtyihin kuvallisiin muistiinpanoihin (kännykkäkuvat, piirrokset yms.). Oma tunti tukee ja yhdistää
tavoitteita oppilaan oman vapaamuotoisen työskentelyn ja kuvataidekoulun opetussuunnitelman kesken.
Opettajille tämä avaa huikeita mahdollisuuksia kehittää omaa opetustaan. Oppilaille se avaa mm. oman
havainnon merkitystä ja arvostamista osana kuvallista ilmaisua. Oma tunti luotsaa oppilasta kohti jatkoopintoja syventävissä opinnoissa ja lopputyön itsenäistä työskentelyä. Syyslukukaudella Oma tunnit
pidetään kolme kertaa LAUANTAISIN: 28.9. klo 11.00-13.30, 26.10 klo 13.00-15.30, 30.11. klo 11.00-13.30.
LOPPUTYÖ suoritetaan syventävien opintojen päätteeksi ja se kattaa laskennallisesti 100 opetustuntia.
Lopputyön ohjaajana toimii oma opettaja ja se suoritetaan omavalintaisesta aiheesta itsenäisen
työskentelyn kautta. Lopputyöhön kuuluu myös reflektoiva osuus, jonka toteuttamistavasta (teksti, äänite,
sarjakuva, video tms.) ja laajuudesta päättää oppilas itse. Oppilasta kannustetaan suorittamaan lopputyö
sellaisella aiheella ja tekniikalla, josta oppilaalla on kokemusta ja johon hänen mielenkiintonsa erityisesti on
suuntautunut.
KUVATAIDEKOULUN OPETTAJINA jatkavat Nina Sarkima, Tuukka Kangas, Ville Mäkikoskela, Anki Träskelin,
Topi Ruotsalainen, Carolina von Schantz ja Hannamaija Heiska. Lisäksi perjantain opetusryhmiä tulee
opettamaan Satu Tikka. Satu on tuttu ja pidetty opettaja muutaman vuoden takaa. Kuvataidekoulu ottaa
mielellään vastaan palautetta kaikesta koulun toimintaan liittyvästä. Palautteet voi lähettää kotisivujen
kautta (lomakkeet/ilmoittautuminen/palaute) tai sähköpostitse joko opintosihteerille tai rehtorille.
KUVISTUNNEILLE kannattaa tulla vaatteissa, jotka saavat likaantua työskentelyssä. Koulun
opetushenkilökunta toivoo myös informaatiota, mikäli lapsellanne on esim. allergioita, tai muuta sellaista,
joka opettajan tulisi huomioida. Muuta opinnoissa huomioitavaa löydätte huoltajan oppaasta koulun
kotisivuilta.

OPETUSKALENTERI – SYYSLUKUKAUSI 2019 - Syyslukukaudella on 16 opetuskertaa
19. - 23.8. OPETUS ON ALKANUT
14. - 18.10 SYYSLOMA (ei ryhmäkohtaisia opetustunteja)
14. - 18.10 klo 10-14.00 SYYSLOMAKURSSI
6.12. Itsenäisyyspäivä, ei opetusta (perjantai)
9.-13.12 SYYSLUKUKAUSI PÄÄTTYY (perjantairyhmillä 20.12, jollei toisin ilmoiteta)

REKTORNS HÖSTBREV 2019-08-21
Hej alla nya och gamla elever, föräldrar och vårdnadshavare!
Konstskolans 41. hösttermin startade vecka 34. Antalet elever i skolan är runt 200, men det går bra att
fråga efter lediga studieplatser!
Övergången från den gamla allmänna läroplanen till den nya fördjupade läroplanen pågår under läsåret.
Grundstudier förnyas så att GS II (10-12 år), förlängs med en halv lärotimme. GS II och GS III (12-14år), får
en gång i månaden EGEN TIMME- handledning under de hela studiemånaderna. Egen timme grundar sig på
elevernas egna iakttagelser, anteckningar och bilder (t ex foton, teckningar) utanför lektionstid. Egen
timme ger stöd, och förenar gemensamma mål mellan eleven och läroplanen.
Det öppnar nya fina möjligheter för läraren att utveckla sin undervisning. För eleven öppnar det bl.a.
betydelsen av iakttagelser och bidrar till uppskattningen av det egna visuella uttrycksättet. Egen timme
vägleder eleven mot fördjupade studier och det självständiga slutarbetet enligt läroplanen. Höstterminens
Egen timme är på LÖRDAGAR: 28.9. kl 11.00-13.30, 26.10 kl 13.00-15.30, 30.11. kl 11.00-13.30.
SLUTARBETET utförs som avslutning av fördjupade studier och omfattar 100 beräknade lärotimmar, och
som ledare fungerar den egna läraren. Slutarbetet utförs av eget valt ämne, och självständigt arbete. Till
slutarbetet hör en reflekterande del som kan vara (text, inspelning, serie, video mm.), eleven bestämmer
själv omfattningen av verket. Eleven uppmuntras till att utföra slutarbetet med tema och teknik som hen
har erfarenhet och intresse av.

Följande KONSTSKOLANS LÄRARE fortsätter: Nina Sarkima, Tuukka Kangas, Ville Mäkikoskela, Anki
Träskelin, Topi Ruotsalainen, Carolina von Schantz och Hannamaija Heiska. Satu Tikka kommer tillbaka som
lärare på fredagarna. Satu Tikka är en omtyckt och bekant lärare från några år tillbaka. Konstskolan tar
gärna emot respons över skolans verksamhet. Respons kan ges via e-post till studiesekreteraren eller
skolans rektor.

TILL KONSTLEKTIONERNA lönar det sig att komma i kläder som tål tvätt. Skolans personal önskar
information om ert barn har allergier, eller annat som bör uppmärksammas av läraren. Annan information
som bör noteras finns i skolans guide för vårdnadshavare.

UNDERVISNINGSKALENDER- HÖSTTERMIN 2019- Höstterminen har 16 undervisningsveckor
19.-23.8. UNDERVISNINGEN HAR STARTAT
14.-18.10 HÖSTLOV (ingen undervisning)
14.-18.10 kl 10-14.00 HÖSTLOVSKURS
6.12. Självständighetsdag, ingen undervisning (fredag)
9-13.12 HÖSTTERMINEN SLUTAR (Fredagsgrupper 20.12, om inget annat meddelas)

