
Syyskirje  
 
 
Hei kaikki,  
 
 
Kuvataidekoulun syyskausi alkaa lähiopetuksena viikolla 34 (ma 17.8.). 
Alkavan lukuvuoden teema on ILMIÖ. Teema viittaa prosessiin, ihmettelyyn, tutkimiseen ja oppilaan 
omakohtaisen havainnon kautta tapahtuvaan oivaltamisen. Opetuksessa huomioidaan taiteiden ja 
tieteidenvälisyys, leikkimielisyyttä ja kokeilunhalua unohtamatta.  
 
Syyslukukaudella olemme mahdollisuuksien mukaan paljon ulkona, lähiluonnon ilmiöitä tutkien ja niistä 
inspiroituneena.  
 
Kuvataidekoulussa noudatetaan soveltaen Opetushallituksen koronaohjeita. Suosituksia noudattamalla 
vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.  
Huolehdimme hyvästä hygieniasta ja vältämme tarpeettomia lähikontakteja. Ryhmäkoot kuvataidekoulussa ovat 
pieniä ja tavoitteena on järjestää tilat riittävän väljästi. 
 
Kuvataidekouluun ei saa tulla opettamaan eikä opiskelemaan hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin 
mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois 
oppilaitoksesta vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että 
hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa oppilaitokseen. 
 
Koska opettajien vähäinenkin oirehtiminen estää lähiopetuksessa työskentelyn, varautuu kuvataidekoulu 
pitämään joitakin tunteja myös etäopetuksena, mikäli sijaista ei voida järjestää. Riskiryhmiin kuuluvia tai 
mahdollisesti karanteeniin joutuvia oppilaita varten olemme järjestämässä etäopiskelumahdollisuutta.  
 
Mikäli oppilas sairastuu tuntien aikana, sairastumisesta ilmoitetaan kotiin välittömästi. Pienet oppilaat siirretään 
muusta ryhmästä erilleen odottamaan noutoa kotiin, vanhemmat oppilaat saavat lähteä kotiin itsenäisesti. 
 
Huom! Kuvataidekoulu toivoo, että riskimaista kotiin palattaessa noudatatte kahden viikon karanteenia ennen 
kuvataidekoulun tunneille osallistumista.   
 
Muistattehan, että kuvataidekoulun ilmoittaudutaan vain kerran. Oppilaspaikka on jatkuva, mikäli ette ilmoita 
oppilaspaikan luovuttamisesta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla.  
 
 
Muuta huomioitavaa: 
 
Kuvataidekoululla ei ole mahdollista säilyttää oppilaan henkilökohtaisia työskentelyvaatteita, kuvikseen 
kannattaakin ottaa mukaan vaatetus, joka saa tahriintua maaliin tai saveen.  
 
Keväällä etäopetusta varten toimitettua välineistöä ja materiaalia toivotaan palautettavaksi kuvataidekoululle. 
Materiaalit jäävät oppilaan henkilökohtaiseen käyttöön myös lähiopetuksessa.  
 
 
 
 
 
TERVETULOA Kuviksen opettajat odottavat innoissaan alkavaa syksyä ja lähiopetusta! 
 
 
	
	
Rehtori Hannamaija Heiska 
 
hannamaija.heiska@kauniainen.fi 
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi  
 



 
HÖSTBREV 
 
 
Hej alla, 
 
 
Konstskolans hösttermin börjar med närundervisning vecka 34 (mån 17.8.). 
Temat för skolåret är FENOMEN. Temat hänvisar till processen, begrundandet, forskandet och egna personliga 
observationer som leder till insikter. Undervisningen tar hänsyn till relationer mellan konst och vetenskap, för att 
inte glömma lekfullhet och experimentlust.  
 
Under höstterminen är vi så mycket utomhus som möjligt, studerar och inspireras av fenomenen i den 
närliggande naturen. 
 
Konstskolan följer och tillämpar Undervisningsstyrelsens coronadirektiv. Genom att följa rekommendationerna 
minskar risken för spridning och nedsmittning av coronaviruset. 
Vi sörjer för god hygien och undviker onödiga närkontakter. Gruppstorlekarna är små och syftet är att ordna 
utrymmena tillräckligt rymliga. 
 
Man får inte komma till konstskolan för att undervisa eller studera med symptom på luftvägsinfektion innan en 
möjlig coronavirussmitta har uteslutits genom test. En person som har smittats med coronavirus måste stanna 
hemma minst 14 dagar efter att symtomen börjat, men längre om det behövs så att hen har varit symptomfri i 
minst två dagar innan hen återvänder till skolan. 
 
Eftersom även det minsta symptom på lärare hindrar dem från att arbeta med närundervisning, är konstskolan i 
beredskap att ge några timmar distansundervisning, om det inte går att ordna en ersättare. För elever i 
riskgruppen eller eventuellt i karantän kommer vi att ordna möjlighet till distansundervisning.  
 
Om en elev blir sjuk under lektionen meddelas hemmen omedelbart. Unga elever flyttas från resten av gruppen 
för att vänta på avhämtning, äldre elever får gå hem självständigt.   
 
MÄRK! Konstskolan önskar att ni som kommer hem från riskländer fullföljer rekommendationen om två 
veckors karantän innan deltagandet i undervisningen i konstskolan.  
 
Kommer ni ihåg att anmälan till konstskolan gör en gång. Studieplatsen är ständig om man inte gör en anmälan 
om överlåtelse av studieplatsen. Anmälan måste göras skriftligen, t.ex. via e-post. 
 
 
Annat att uppmärksamma: 
 
Det är inte möjligt att förvara personliga arbetskläder i skolans utrymmen, det lönar sig att komma till 
lektionerna med kläder som får fläckas med färg eller lera.  
 
Vi önskar att material och redskap som delades ut för vårens distansundervisning medtags till skolan. 
Materialet kommer att förbli i elevens personliga användning också vid närundervisningen.  
 
 
 
 
 
VÄLKOMMEN Lärarna på konstis väntar ivrigt på hösten och närundervisningen! 
 
 
 
 
Rektor Hannamaija Heiska  
hannamaija.heiska@kauniainen.fi 
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi 


