TERVETULOA LÄHIOPETUKSEEN 3.5.2021 ALKAEN
Kauniaisten kuvataidekoulu siirtyy toukokuun alusta kaikkien ryhmien osalta lähiopetukseen.
Edelleen koulussa noudatetaan tarkoin koronaohjeistuksia. Oma, puhdas maski on suositeltavaa olla mukana yli 12
vuotiailla. Ryhmissä, jossa opiskelee yli 12 vuoden ikäisiä, edellytämme maskin käyttöä myös alle 12 vuotiaille.
Pyydämme palauttamaan myös materiaalipakit, jotka koululla jäävät oppilaan omaan käyttöön. Kokoontumisrajoitusten
vuoksi kuvataidekoulu ei tänä keväänä järjestä kevätjuhlaa. Kuvataidekoulun kevätnäyttely toteutetaan verkossa.

•

Osa tarvikkeista on edelleen yhteiskäytössä ja näiden puhdistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös
kuvataidekoulun iPadit, tietokoneen näppäimistöt ym. puhdistetaan aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen
huolellisesti.

•

Toiminta kuvataidekoulun tiloissa järjestetään riittävin turvavälein, lähikontaktia pyritään välttämään.

•

Kuvataidekoulun essut ovat toistaiseksi poissa käytöstä. Mikäli oppilas haluaa käyttää tunnilla
työskentelyvaatteita, tulee niiden kulkea kodin ja koulun välillä oppilaan mukana. Toivottavaa on, että kuvikseen
tullaan vaatetuksessa, joka saa likaantua käytön aikana esim. maali- tai saviroiskeisiin.

•

Ohjeistuksen mukaan emme voi päästää kuvataidekoulun tiloihin muita, kuin koulun henkilökunnan ja oppilaat.
Valitettavasti vanhemmat veivät oi odottaa lapsia kuvataidekoulun tiloissa opetustuntien ajan -tai päätteeksi.

•

Opettajat ottavat oppilaat vastaan kuvataidekoulun ala ulko-ovelta, kun opetustunti alkaa ja ohjaa oppilaat
käsienpesun kautta luokkatiloihin. Vastaavasti oppilaat poistuvat kuvataidekoulusta käsien pesun kautta,
opettaja ohjaa ulos oppilaat, jotka eivät vielä saa itsenäisesti kulkea kuvataidekoulun tiloissa. Koulun
aulatiloissa ei saa samanaikaisesti oleilla muita kuin saman ryhmän oppilaita.

•

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.

•

Mikäli oppilas todetaan kuvataidetunnilla sairaaksi, sairastumisesta ilmoitetaan kotiin välittömästi. Samoin
pienet oppilaat siirretään muusta ryhmästä erilleen odottamaan noutoa kotiin, vanhemmat oppilaat saavat
lähteä kotiin itsenäisesti. Huoltajien tulee huolehtia siitä, että kuvataidekoululla on ajankohtaiset yhteystiedot,
yhteystiedot voitte päivittä Eepoksen (https://granikuvis.eepos.fi/ ) kautta tai opintosihteerille:
grankuvis@granikuvis.fi

Seuraamme edelleen tilannetta. Reagoimme nopeasti ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.

TERVETLOA KUVIKSEEN!
Hannamaija Heiska
rehtori, Kauniaisten kuvataidekoulu

VÄLKOMMEN TILL NÄRUNDERVISNING 3.5.2021
Grankulla konstskola återgår till närundervisning för alla grupper från början av maj.
Skolan följer fortsättningsvis strikt riktlinjerna för corona. Egen medtagen mask rekommenderas att ha med för elever
över 12 år. I grupper där det studerar elever som är över 12 år förutsätter vi användning av mask även av yngre elever.
Vi ber er också att returnera materiaboxarna som förblir på skolan för elevens eget bruk. På grund av rådande
begränsningar kommer inte Grankulla konstskola att arrangera en vårfest i vår. Vårutställningen förverkligas online.

•

Vissa redskap är fortfarande i gemensamt bruk och särskild uppmärksamhet ägnas åt rengöring. Skolans
iPads, datortangentbord etc. rengörs alltid noggrant före och efter användning.

•

Aktiviteter i konstskolan arrangeras med tillräckliga säkerhetsavstånd, närkontakt undviks så mycket som
möjligt.

•

Konstskolans förkläden är ur bruk för tillfället. Om eleven vill använda arbetskläder under lektionen måste de
transporteras mellan hemmet och skolan av eleven. Det är önskvärt att eleven kommer i sådana kläder till
skolan som får smutsas under användning, t.ex. med färg eller lerstänk.

•

Enligt riktlinjerna får vi inte släppa in i skolans utrymmen andra förutom skolpersonal och elever. Tyvärr kan inte
föräldrar vänta på barnen under lektionstiden i skolans utrymmen.

•

Lärarna tar emot eleverna från ytterdörren när lektionen börjar och leder eleverna genom handtvätt till
klassrummen. På samma sätt lämnar eleverna skolan genom handtvätt, läraren följer ut de elever som ännu
inte får röra sig självständigt i skolans utrymmen. Inga andra elever än de som är i samma grupp får vistas
samtidigt i skolans aula.

•

Man får inte komma till konstskolan för att undervisa eller studera med luftvägsinfektionssymptom innan en
möjlig coronavirusinfektion har uteslutits genom tester. En person som har smittats med ett coronavirus måste
stanna bortta skolan i minst 14 dygn efter symtomens början, längre om det behövs, så att hen har varit
symptomfri i minst två dygn.

•

Om en elev konstaterats sjuk under en lektion kommer detta att rapporteras hem omedelbart. Unga elever
avskiljs från resten av gruppen för att vänta på avhämtning hem, äldre elever får gå hem självständigt.
Vårdnadshavarna måste se till att konstskolan har aktuell kontaktinformation, ni kan uppdatera
kontaktinformationen via Eepos (https://granikuvis.eepos.fi/ eller till studiesekreteraren: grankuvis@granikuvis.fi

Vi kommer att fortsätta att följa med situationen, och reagerar snabbt vid eventuella förändringar.
VÄLKOMMEN TILL KONSTIS!
Hannamaija Heiska
rektor, Grankulla konstskola

