Syyskirje 2022
Hei
Kuvataidekoulun syyslukukausi alkaa ma 22.8. lukujärjestyksen mukaisesti.
Syksyn yhteinen teema on NAAMOITUMINEN. Tutkimme monipuolisin menetelmin sekä eri
kulttuurien, teatterin, että luonnon tapoja naamioitumiseen. Camouflage tulee tutuksi sekä
perinteisin, että myös digitaalisen taiteen keinoin. Lisäksi tehdään myös muita, ajankohtaisia
harjoituksia ryhmien painotukseen ja opetuksen tavoitteisiin sopivalla tavalla.
Syyslukukaudella on 16 opetuskertaa, lukukausi päättyy viikolla 50 (12.–16.12.).
Syyslomaa vietämme 17.–21.10. Tällöin emme järjestä kuvataiteen perusopetusta, vaan
syyslomakurssin koululaisille päivittäin klo 10.-14.00. Lisätietoa kurssista ja
ilmoittautumisesta saatte myöhemmin.
Yli 10-vuotiaiden perusopetukseen kuuluvat OMA- tunnit kolmena lauantaina lukukaudessa
alkavat jälkeen syyskuussa.
10.9. klo 11–14.00
8.10 klo 13–16.00
5.11. klo 11–14.00
Lopputyöntekijöiden ensimmäinen ohjaus pidetään MA 29.8. Klo 16.00. Tällöin sovitaan
yhdessä syksyn aikatauluista.
Muistattehan, että kuviksessa värit, liima ja savi saattaa roiskua vaatteille, mukaan siis
sellainen vaatetus, joka saa likaantua.
Poissaoloilmoitukset, erityisesti jos poissaolo venyy yli kaksi opetuskertaa, on hyvä muistaa
ilmoittaa opettajien sähköpostiin: etunimi@granikuvis.fi
Opettajat vastaavat sähköposteihin työaikansa puitteissa.
Kiireelliset kysymykset, ilmoitukset ja viestit kannattaa lähettää opintosihteerille:
ann-christine.traskelin@granikuvis.fi
Tai rehtorille:
hannamaija.heiska@granikuvis.fi
Kuvataidekoulu myöntää vapaaoppilaspaikkoja sosiaalisin ja taloudellisin perustein.
Vapaaoppilaspaikkalomake löytyy koulun kotisivuilta, lähettäkää täytetty lomake rehtorille
23.9. mennessä.
Hannamaija Heiska
Rehtori Kauniaisten kuvataidekoulu

Höstbrev 2022
Hej
Konstskolans hösttermin startar måndagen 22.8 enligt läsordningen.
Höstens gemensamma tema är MASKERING. Vi undersöker med mångsidiga metoder olika
kulturers, teaterns och naturens sätt att maskera. Kamouflage blir bekant med både
traditionella och digitala konstmetoder. Därutöver genomförs även andra, aktuella övningar
på ett sätt som passar gruppernas tyngdpunkt och undervisningens mål.
Höstterminen omfattar 16 studiegånger, terminen avslutas vecka 50 (12–16.12).
Höstlovet tillbringar vi 17.–21.10. Under höstlovsveckan ordnas inte grundläggande
konstutbildning, utan en höstlovskurs för skolelever varje dag klockan 10.00-14.00. Du får
mer information om kursen och anmälan senare.
EGEN-timmarna, som ingår i grundutbildningen för över 10-åringar ordnas tre lördagar i
terminen startar i september.
10.9. kl 11.00 - 14.00
8.10. kl 13.00 - 16.00
5.11. kl 11.00 – 14.00
Den första handledningen för de som jobbar med slutarbetet är på måndagen den 29.8. Kl
16.00. Under handledningen kommer vi tillsammans överens om höstens tidtabell.
Tänk på att färger, lim och lera kan stänka på kläderna under lektionerna, så ta med kläder
som får bli smutsiga.
Frånvaromeddelanden, speciellt om frånvaron sträcker sig längre än två lektioner anmäls till
lärarnas e-post: förnamn@granikuvis.fi
Lärarna svarar på e-post inom deras arbetstid.
Brådskande frågor och meddelanden skickas till studiesekreteraren:
ann-christine.traskelin@granikuvis.fi
Eller till rektorn:
hannamaija.heiska@granikuvis.fi
Konstskolan beviljar frielevplatser på sociala och ekonomiska grunder. Blanketten för
ansökan om frielevplats finns på skolans hemsida, skicka den ifyllda blanketten till rektorn
senast den 23.9.
Hannamaija Heiska
Rektor Grankulla konstskola

