
Rehtorin tiedote 5.1.2022. 
 
Hei 
 
Hyvää alkanutta vuotta 2022. 
 
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän mukaan koronavirustartuntojen määrä kasvaa 
pääkaupunkiseudulla nopeasti. Kuvataidekoulu siirtää kevätlukukauden aloitusta alkavaksi 
yhdellä viikolla eteenpäin. Opetus alkaa 17.1., normaalin lukujärjestyksen mukaan, mikäli uusia 
rajoituksia koskien taiteen perusopetusta ei tule. 
 
Kevään opetustuntien lukumäärä ei poikkea normaalista. Ensimmäisen viikon opetuskerta 
korvataan kuvisleiripäivällä toukokuussa. Matkaamme yhdessä Nuuksioon, jossa piirretään, 
maalataan ja tehdään ympäristötaidetta. Yli 10-vuotiaiden opetustunteja voidaan korvata myös 
OMA-tuntien yhteydessä. 
 
OMA-tunnit järjestetään kevätlukukaudella seuraavasti: 
 
12.2. klo 13.00–16.00 
12.3. klo 11.00–14.00 
9.4.   klo 13.00–16.00 
 
Kuvataidekoulun lähiopetuksessa noudatetaan alkavalla lukukaudella erityistä huolenpitoa 
hygieniassa, tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja ryhmäkoot pidetään pieninä. Oppilailla on 
käytössään henkilökohtaiset materiaalipakit. Sekä opettajat, että oppilaat 10. ikävuodesta 
lähtien käyttävät maskia opetustuntien aikana. Oma puhdas maski on hyvä ottaa tunneille 
mukaan. 
 
Opetustunneille ei saa osallistua oireisena. 
Altistumistapauksessa noudatetaan alueellisia ohjeistuksia. 
 
Seuraamme tilannetta ja koronakoordinaatioryhmän suosituksia, tiedotamme mahdollisista 
muutoksista. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Hannamaija Heiska 
rehtori, Kauniaisten kuvataidekoulu 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rektorns meddelande 5.1.2022. 
 
Hej 
 
God fortsättning på år 2022. 
 
Enligt huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona växer antalet coronavirusinfektioner 
snabbt i huvudstadsregionen. Konstskolan skjuter upp vårterminsstarten med en vecka. 
Undervisningen startar den 17.1, enligt normal läsordning, om det inte kommer nya begränsningar 
för den grundläggande konstutbildningen. 
 
Vårens undervisningstimmar avviker inte från det normala. Den första veckans undervisning 
kommer att ersättas av en konstläger dag i maj. Vi åker tillsammans till Noux för att teckna, måla 
och göra miljökonst. Undervisningstimmar för elever över 10 år kan också ersättas i samband med 
EGEN-timme. 
 
EGEN-timme ordnas under vårterminen enligt följande: 
 
12.2. kl 13.00-16.00 
12.3. kl 11.00-14.00 
9.4.   kl 13.00-16.00 
 
Under den inledande terminen kommer särskild noggrannhet att tas i hygien, onödiga 
närkontakter undviks och gruppstorlekarna hålls små. Eleverna har tillgång till personliga 
materialboxar. Både lärare och elever från 10 år använder mask under lektionerna. Det är bra att 
ta med sig en egen ren mask till lektionerna. 
 
Ingen får delta i undervisningen med symptom. 
Vid exponering följs regionala riktlinjer. 
 
Vi följer med situationen och rekommendationerna från koordineringsgruppen för corona, och 
informerar er om eventuella ändringar. 
 
Hälsningar 
 
Hannamaija Heiska 
Rektor, Grankulla Konstskola 
 
 


