Rehtorin syyskirje 31.08.2017

Hei kaikki uudet ja vanhat Oppilaat, Vanhemmat ja Huoltajat!
Syyslukukausi alkoi viikolla 34 (ma 21.-pe 25.8). Opiskelijoita on kuvataidekoulussa nyt lähes 200.
Kuvataidekoulu huomioi tänäkin vuonna eri ikäluokat opetuksessaan, kaikille ryhmille laaditaan oma opetussuunnitelmansa lukukautta varten.
Ryhmäkohtainen opetussuunnitelma saattaa lukukauden aikana muuttua, sen vuoksi sitä ei ole yleisesti nähtävillä. Sen sijaan lukukauden päätteeksi
opettajat jakavat vapaamuotoisen opetuskertomuksen lukukauden tapahtumista.
Lukukausi sisältää monipuolisesti visuaalisen ilmaisun harjoitteita: valmentavat opetusryhmät ja perusopetusryhmät etenevät leikkisästi
havaintoja tehden ja kokeilemalla. Ryhmissä piirretään ja maalataan, muovaillaan, muotoillaan, rakennetaan ja kokeillaan myös digitaalista
ilmaisua. Opintojen edetessä työskentely itsenäistyy, omaan ilmaisuun rohkaistaan ja lisäksi harjoitellaan tarkastelemaan myös muiden teoksia.
Työpajaryhmissä opinnot keskittyvät enemmän oppilaan itsensä valitsemaan suuntaan ja ilmaisuun, kuitenkin siten, että avoimuus säilyy myös
oman mukavuusalueen ulkopuolisiin kokeiluihin. Kuvataidekoulu järjestää myös opetussuunnitelmaan kuuluvia näyttelykäyntejä tai muita retkiä.
Näistä aina ilmoitetaan hyvissä ajoin.
Virheitä ei tarvitse pelätä, päinvastoin, niiden avulla löydämme uusia näkökulma. Kiusaamiseen meillä on nollatoleranssi. Mikäli havaitsette, että
koululla tällaista tapahtuu, toivomme että olette meihin heti yhteydessä. Hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri, toisen erilaisuuden hyväksyminen on
tärkeässä asemassa, jotta kukin uskaltautuu mukaan ja ilmaisemaan itseään sellaisena kuin on.
Kuvataidekoulussa visuaalinen ilmaisu on mahdollisuuksien maailma, johon kaikki lapset ja nuoret ovat tervetulleita aikuisen ja ammattitaitoisen
aikuisen ohjaamana.
Koulun ihaniin ja ystävällisiin opettajiin voi aina olla yhteydessä opetustunteja ennen – tai niiden jälkeen. Jos toivotte pidempää juttuhetkeä,
sopikaa tästä opettajan kanssa. Opettajiin saatte yhteyden tulemalla koululle opetustuntien aikana, opintosihteerin, tai rehtorin kautta.
Vapaaoppilaspaikkaa voitte anoa lähettämällä sähköpostia rehtorille 15.9. mennessä. Vapaaoppilaspaikat myönnetään sosiaalisin ja taloudellisin
perustein. Lisäksi painotetaan oppilaan motivoituneisuutta kuvataideopintoihin. Vapaaoppilaspaikkalomakkeen löydätte koulun kotisivuilta.
Koulu toteutti viime keväänä kyselyn koskien virikkeellisen iltapäivä-toiminnan kiinnostuksesta Kauniaisissa. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
Kysely osoitti että kiinnostusta kuvataidekoulun järjestämää ip-kerhotoimintaa kohtaan on. Nyt lähdemme viemään asiaa eteenpäin, sekä etsimään
tiloja ja rahoitusta hankkeelle. Jo nyt kuvataidekoulu toteuttaa yhteistyössä musiikkiopiston kanssa ip-kerhotoimintaa keskiviikkoisin klo 14.3015.30. Lisätietoja MuVis iltapäiväkerhotoiminnasta saatte opintosihteeriltä, ks. yhteystiedot alla.
Lukujärjestys, vanhempain opas ja muuta ajankohtaista löytyy koulun kotisivuilta, kysymyksiinne vastataan seuraavasti

TOIMISTONHOITAJA (osa-aikainen): Laskutus, kannatusyhdistyksen jäsenyys. kuvankäyttöluvat,
Raija Koskinen; kuvataidekoulu@kauniainen.fi
OPINTOSIHTEERI Ryhmän vaihdot, todistukset, oppilaspaikkakyselyt ja peruutukset, kurssiasiat,
Ann-Christine Träskelin; ann-christine.traskelin@kauniainen.fi Tel: 045 1314580
REHTORI Muut asiat, vapaaoppilaspaikat, koulun toimintaan, opetussuunnitelmaan, tai kannatusyhdistykseen liittyvät kysymykset, Hannamaija
Heiska; hannamaija.heiska@kauniainen.fi Tel: 040 5213036
OPETUSKALENTERI – SYYSLUKUKAUSI 2017
Syyslukukaudella on 16 opetuskertaa
21. - 25.8. OPETUS ALKAA
16. - 20.10 SYYSLOMA (ei ryhmäkohtaisia opetustunteja)
16. - 20.10 SYYSLOMAKURSSI (kurssi-info ja ilmoittautumiset viimeistään lokakuun alussa)
6.12. Itsenäisyyspäivä, ei opetusta
11.-15.12 SYYSLUKUKAUSI PÄÄTTYY JA KEVÄTLUKUKAUSI ALKAA 8.1.18.
PERINTEINEN JOULUPAJA järjestetään marras-joulukuussa, päivämäärä tarkentuu myöhemmin.
Lyhytkursseista, tapahtumista ja näyttelyistä ilmoitamme erikseen kuvataidekoulun kotisivuilla: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi
JOS ETTE EHTINEET tutustua viime keväänä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton juhlanäyttelyyn, voitte käydä kurkistamassa
näyttelyn antia verkkosivuilta: http://youngart.fi/loytoretkella/
VAPAITA OPPILASPAIKKOJA voi vielä tiedustella opintosihteeriltä, ks. yhteystiedot yllä.
Syysterveisin! Hannamaija Heiska
Kauniaisten kuvataidekoulun rehtori.

Rektorns höstbrev 31.8.2017

Hej alla nya och gamla elever, föräldrar och vårdnadshavare!
Höstterminen startade vecka 34 (må 21. – fre 25.8). Elevantalet är nära 200. Konstskolan tar även detta år hänsyn till olika åldersklasser. Alla
grupper får en egen studieplan för terminen. Det kan ske ändringar i studieplanen och därför publiceras den inte. I slutet av studieåret skickar
lärarna ut ett fri skriven studieberättelse om händelserna under året.
Terminen innehåller mångsidigt olika visuella övningar: förberedande- och grundundervisning framskrider genom lek och iakttagelser och olika
experiment. I grupperna tecknar, målar, skulpterar, formger och konstruerar vi. Vi kommer även att pröva på digitala konstformer. När studierna
framskrider blir studierna allt mer självständiga och eleven uppmuntras till att finna sin egen stil, dessutom övar vi oss att betrakta andras verk.
I verkstäderna riktar sig studierna mer mot den inriktning som eleven valt. På ett sätt som ger rum för öppenhet även utanför den egna
bekvämlighets zonen via nya experiment. Konstskolan ordnar utställnings besök och utfärder enligt studieplanen. Om dessa meddelar vi hemmen i
god tid.
Man ska inte behöva vara ängslig över att göra fel, tvärtom, det är så man finner man nya perspektiv. Vi har noll tolerans när det gäller mobbning.
Om ni märker att sådant förekommer så önskar jag att ni kontaktar oss omedelbart. En godkännande och uppmuntrande omgivning, och
godkännande av den andras olikhet är viktigt för att alla ska våga komma med och utrycka sig sådan som hen är.
I konstskolan är den visuella världen möjligheternas värld i vilken alla barn och unga är välkomna för att få vägledning av en yrkeskunnig vuxen.
Det går fint att ställa frågor till skolans vänliga lärare före och efter lektionen. Om ni önskar ett längre samtal så är det bara att komma överens om
tid med läraren. Kontakt med lärarna får ni genom att komma till skolan eller kontakta studiesekreteraren eller rektorn.
Ansökan om frielevs plats skickas till skolans rektor vie e-post senast 15.9. Frielevs platser beviljas enligt sociala och ekonomiska grunder med
betoning på elevens motivation för bildkonst studier. Frielevs blankett finns på skolans hemsida.
Skolan genomförde en enkät om intresset av konstbaserad eftermiddagsverksamhet i Grankulla. Ett stort tack till alla som svarade på enkäten!
Enkäten påvisade att det finns ett intresse av eftermiddagsverksamhet arrangerad av konstskolan. Vi för saken vidare och letar efter utrymmen och
finansiering för projektet. Redan nu samarbetar konstskolan med musikinstitutet och erbjuder eftermiddagsverksamhet på onsdagar klo 14.30 15.30. info om MuVis verksamheten fås av studiesekreteraren, se kontakt nedan.
Läsordning, och annat aktuellt finns på skolans hemsida. Vi svarar på era frågor enligt följande.
Raija Koskinen; kuvataidekoulu@kauniainen.fi
STUDIESEKRETERARE Grupp byten, betyg, studieplatsförfrågning och annulleringar, kurser, Ann-Christine Träskelin; annchristine.traskelin@kauniainen.fi Tel: 045 1314580
REKTOR Andra ärenden, frielevs platser, frågor om skolans verksamhet, läroplan eller understödsföreningens verksamhet,
Hannamaija Heiska; hannamaija.heiska@kauniainen.fi Tel: 040 5213036
UNDERVISNINGSKALENDER – HÖSTTERMIN 2017
Höstterminen har 16 undervisningsgånger
21. -25.8. UNDERVISNINGEN STARTAR
16. -20.10 HÖSTLOV (ingen undervisning)
16. -20.10 HÖSTLOVSKURS (info och anmälning senast i början av oktober)
6.12. Självständighetsdag, ingen undervisning
11. -15.12 HÖSTTERMINEN SLUTAR OCH VÅRTERMINEN STARTAR 8.1.18.
JULVERKSTADEN ordnas november-december, vi återkommer med ett datum senare.
Vi informerar om kortkurser, händelser och utställningar på konstskolans hemsida: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi
OM NI INTE ÄNNU HUNNIT bekanta er med Finlands förbund för barn och unga konstskolors jubileumsutställning, så finns den virtuella
utställningen här: http://youngart.fi/pa-upptacktsresa/
Förfrågan om lediga studieplatser görs till studiesekreteraren, se kontakt ovan.
Hösthälsningar Hannamaija Heiska
Rektor Grankulla konstskola

