
Kauniaisten kuvataidekoulu jatkaa etäopetusta lukukauden loppuun asti 
 
Kuvataidekoulu on tutustunut huolella kouluja varten annettuun ohjeistukseen koronaviruksen torjunnasta. Tällä 
hetkellä emme pysty noudattamaan annettua poikkeustila -ohjeistusta esimerkiksi useamman oppilasryhmän 
porrastetusta opetuksesta normaalien opetustuntien puitteissa ja yhteisten työvälineiden välttämisestä 
kuvataidekoulun tiloissa. Oppilaiden, opettajien ja heidän läheistensä turvallisuuden takaamiseksi lukukauden 
viimeiset yksi tai kaksi opetuskertaa toteutetaan pääosin etäopetuksena. Mahdollisista poikkeusjärjestelyistä ilmoittaa 
oma opettaja. 
 
Kevätjuhla ja kevätnäyttely siirretään syyskauden avajaisiin elo/syyskuussa 2020. Tällöin juhlitaan myös 
päättötodistuksen saajia. Syksyllä toteuttavan näyttelyn vuoksi toivomme, että kaikki oppilastyöt voivat 
poikkeuksellisesti jäädä koululle syksyyn asti.  
 
Kesäkurssit järjestetään poikkeusolot huomioiden.  
Kuviksen kesätoiminta painottuu mahdollisuuksien mukaan (säävaraus) ulkona toteutettaviin tehtäviin. Kesäkursseilla 
on oppilasmäärästä riippuen joko opettaja ja avustaja, tai kaksi opettajaa. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota 
hyvään hygieniaan. Ryhmätöitä, joissa oppilaat työskentelevät lähellä toisiaan, ei toteuteta. Mukaan otetaan omat 
eväät, joita ei jaeta keskenään evästauolla. Kesäkursseille mahtuu mukaan vielä muutama oppilas. 

 

KUVATAIDEKOULU KIITTÄÄ! 
Kaikkia oppilaitaan ja heidän huoltajiaan yhteistyöstä ja aktiivisesta osallistumisesta etätoimintaan poikkeustilan 
aikana tänä keväänä. Oppilaat ovat lähettäneet meille valtavasti upeita, etänä toteutettuja teoksia. Seuraavaksi me, 
koulun henkilökunta kokoonnumme pohtimaan tulevan syksyn ohjelmaa. Olemme oppineet valtavasti uutta teidän 
kanssanne tänä keväänä. Tarkoitus on kerätä kaikesta oppimastamme kirkkaimmat helmet ja lisätä ne 
opetusohjelmaan. Odotamme innolla aikaa, jolloin päästään taas toimimaan yhdessä kuviksen tiloissa Odenwallissa. 
 
Tänä keväänä emme toteuta oppilaan oppimisen arvioita perinteisessä mielessä, vaan tulemme lähettämään teille 
arvioitavaksi sen, miten olemme onnistuneet etäopetuksen tehtävissä teidän mielestänne. Palautekyselyt lähetetään 
koteihin lukukauden päätteeksi.  
 
ETÄTEHTÄVÄT pyydetään tuomaan koululle syksyllä, jotta niistä voidaan valita osa näyttelyyn. Opettaja ohjeistaa 
tehtäväkohtaisesti. Ne oppilaat, jotka syystä tai toisesta eivät ole päässeet osallistumaan kevään aikana 
etäopetukseen, voivat edelleen toteuttaa annettuja tehtäviä ja palauttaa ne koululle syksyllä. Opettaja päättää näiden 
tehtävien osalta opintojen hyväksi lukemisesta.  
Kevätlukukausi päättyy viikoilla 20 ja 21., ellei oma opettaja toisin ilmoita. Syyslukukausi alkaa 17.8.2020.  

  

Valoisaa kevättä toivottaen, 

 

Hannamaija Heiska  
 
rehtori, 
Kaunaisten kuvataidekoulu 
                                                                                                                                              Oppilastyö: Aksel Laavainen 



Grankulla konstskola fortsätter med distansutbildning fram till slutet av terminen 
 
Grankulla konstskola har noggrant läst riktlinjerna för skolor för att bekämpa coronavirus. För närvarande kan vi inte 
följa de givna riktlinjerna, för undantagstillståndet, till exempel om gradvis undervisning av flera elevgrupper inom 
normal undervisningstid, och att undvika gemensamma redskap i konstskolans lokaler. För att säkerställa säkerheten 
för elever, lärare och deras nära, genomförs den sista eller två sista undervisningsgångerna av terminen huvudsakligen 
som distansundervisning. Den egna läraren meddelar om eventuella specialarrangemang.  
 

Vårfesten och vårutställningen skjuts upp till öppningen av höstterminen i augusti/september 2020. Samtidigt 
som vi firar alla som får slutbetyg. På grund av att utställningen äger rum på hösten hoppas vi att alla elevarbeten 
undantagsvis kan förvaras i skolan fram till hösten. 
 

Sommarkurserna ordnas med hänsyn till rådande undantagsförhållanden. 
Så långt som möjligt fokuserar sommarens kurser på verksamhet utomhus (väderförbehåll).  Sommarkurserna har 
antingen en lärare och en assistent, eller två lärare, beroende på antalet deltagare i grupperna. Verksamheten fäster 
särskild uppmärksamhet vid god hygien. Grupparbete där eleverna arbetar nära varandra utförs inte. Deltagarna tar 
med egna matsäckar, som inte delas med andra under matpausen. Det finns några lediga platser kvar till 
sommarkurserna.  
 

KONSTSKOLAN TACKAR! 
Alla elever och deras vårdnadshavare för samarbete och aktivt deltagande i distansverksamheten under 
undantagsförhållanden denna vår. Eleverna har skickat en enorm mängd fantastiska, distansutförda verk. Härnäst 
kommer vi, skolpersonalen, att samlas för att planera programmet för nästa höst. Vi har lärt oss en enorm mängd nya 
saker med er denna vår. Målet är att samla de ljusaste juvelerna av allt vi lärt oss och inkludera dem i 
undervisningsplanen. Vi ser ivrigt fram emot att arbeta tillsammans igen i skolans utrymmen, Odenwall. 
 
I vår kommer vi inte att genomföra elevens utvärdering av inlärning i traditionell mening, men vi kommer att skicka, 
och be er utvärdera hur vi har lyckats med uppgifterna för distansundervisningen. Enkäten skickas till hemmen i slutet 
av terminen. 
 
Vi ber eleverna att hämta DISTANSUPPGIFTERNA till skolan på hösten, så att en del av dem kan väljas till utställningen. 
Lärarna ger anvisning enligt uppgift. De elever som av en eller annan anledning inte har kunnat delta i 
distansundervisning under våren, kan fortfarande utföra de tilldelade uppgifterna och återlämna dem till skolan under 
hösten. Läraren fattar beslut om tillgodoräknande av studier.  
 
Vårterminen slutar veckorna 20 och 21, såvida inte den egna läraren meddelar något annat.  
Höstterminen börjar den 17.8.2020. 
  
Önskan er en ljus vår,                                 

 

Hannamaija Heiska  
 
rektor, 
Grankulla konstskola 
                                                                                                                                                 Elevarbete: Aksel Laavainen 


