Syyskirje 2021
HEI KAIKKI OPPILAAT JA OPPILAIDEN VANHEMMAT!
Tervetuloa kuviskoulun alkaneelle lukuvuodelle. Syyslukukauden opetus tapahtuu
lähiopetuksena kuvataidekoulun tiloissa, jollei muuta ohjeistusta koskien lasten ja nuorten
harrastustoimintaa saada.
Ryhmäkoot on pidetty pieninä ja edelleen huolehditaan korostetusti hyvästä hygieniasta.
Oppilailla on käytössään osin henkilökohtaisia, osin yhteisiä työskentelymateriaaleja ja välineitä. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja nykyisten suositusten mukaisesti kaikki yli 12
vuotiaat käyttävät myös maskeja. Kädet pestään koululle tultaessa ja koululta lähtiessä. Koulun
tiloissa voivat oleskella vain oppilaat, opettajat ja mahdolliset avustajat. Opettaja vastaanottaa
pienet oppilaat koulun ovelta ja saattaa heidät ovelle tuntien päätteeksi.
Kuviksessa on ollut käytäntönä, että myös niissä ryhmissä, joissa opiskelee yli 12 vuotiaita,
kaikki käyttävät maskia. Käytäntö on toiminut hyvin ja oppilaat ovat omaksuneet maskien
käytön vaivatta. Erityisestä syystä voidaan maskikäytännöstä kuitenkin poiketa. Mikäli asia on
kohdallanne ajankohtainen, olkaa yhteydessä koulun rehtoriin, jotta voidaan sopia käytännöstä
erikseen. Toivomme, että oppilaalla on koululle tultaessa mukana oma, puhdas maski. Koululta
saa kuitenkin maskin, jos omaa maskia ei löydy.
Kuvikseen tultaessa on hyvä muistaa asianmukainen pukeutuminen. Koronan vuoksi meillä ei
ole käytössä yhteisiä essuja, kuvikseen kannattaa siis osallistua vaatteissa, jotka saavat likaantua
väreihin tai saveen.
SYYSKAUDEN TEEMA
Syyslukukauden teema on ILO-GLÄDJE. Tutkimme yhdessä ilon ominaisuuksia, iloa taiteessa ja
elämässä ylipäätään. Ilman varjoa, ei kuitenkaan havaitse valoa, joten kyllä myös varjopuolia ja
valon koko kirjoa saatetaan tutkia. Kuten aikaisemminkin, harjoittelemme kuvallista ilmaisua
monipuolisin keinoin ja tehtävin. Tavoitteena on ilmapiiri, jossa jokaisen on hyvä olla ja ilmaista
itseään, kun elämä ympärillä on haasteellista ja joskus epävarmaa.
GRANIMALLI
Kuvataidekoulu on mukana Granimallissa. Iltapäiväkerho Muvis torstaisin ja uutena kokeiluna
Hagelstamskan tiloissa aloittava Youngsterit toteutetaan yhteistyössä Kauniaisten
musiikkiopiston ja kaupungin kanssa. Kuvataidekoulun puolelta ohjaajina toimivat Anki
Träskelin (MuVis) ja Tuukka Kangas (Youngsterit). Lisätietoa Granimallin kerhoista:
https://www.kauniainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/granimalli/

NÄYTTELYTOIMINTA
Valtakunnallinen näyttely KANSANEDUSTAJAT KUVATAIDEKOULULAISTEN SILMINMUOTOKUVANÄYTTELY
Eduskuntatalon kirjastossa on siirretty edelleen tammikuulle, myöskään koulun tiloissa
näyttelytoimintaa ei toistaiseksi järjestetä.

OMA TUNTI
Yli 10 vuotiaille suunnatut OMA -tunnit toteutetaan syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa.
OMA -tunnit ovat osa koulun opetussuunitelmaa ja niille osallistuminen hyvin suotavaa.
Tunneille tarvitaan ennakkoilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tuntien pitämistä.
Tunnit järjestetään seuraavan aikataulun mukaan (mahdollisuus aikataulun muutoksiin): La
25.9. Klo 11.00-14.00
La 30.10. Klo 13.00 -16.00, La 20.11. Klo 11.00-14.00. Ilmoittaudu ohjaajalle:
hannamaija@granikuvis.fi
VAPAAOPPILASPAIKAT
Kuvataidekoulu myöntää lukuvuosittain vapaaoppilaspaikkoja taloudellisin ja sosiaalisin
perustein. Myös oppilaan motivoituneisuus opiskeluun katsotaan hakemuksessa eduksi.
Vapaaoppilashakemuksen löydät koulun kotisivuilta. Lähetä hakemus 30.9. mennessä:
hannamaija.heiska@kauniainen.fi.

Lisätietoa koulun toiminnasta ja ajankohtaisista asioista: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

Tervetuloa kuvikseen!
Hannamaija Heiska
rehtori, Kauniaisten kuvataidekoulu

Höstbrev 2021
HEJ ALLA ELEVER OCH FÖRÄLDRAR!
Välkommen till det påbörjade läsåret. Undervisningen för höstterminen förverkligas som
närundervisning i konstskolans utrymmen, såvida inte andra instruktioner om barn och ungas
hobbyer finns tillgängliga.
Gruppstorlekarna har hållits små och god hygien betonas. Eleverna har tillgång till dels personliga
och dels till gemensamma arbetsmaterial och verktyg. Onödig närkontakt undviks och enligt
nuvarande rekommendationer bär alla över 12-åringar också masker. Händerna tvättas när de går
in och när de lämnar skolan. Endast elever, lärare och eventuella assistenter vistas i skolans
utrymmen. Läraren tar emot de små eleverna från skolans dörr och leder dem ut i slutet av
lektionerna.
Det har varit praxis att även i grupper där elever över 12 år studerar, bär alla en mask. Detta har
fungerat bra och eleverna har använt masker utan bekymmer. Av en särskild anledning kan man
dock avvika från användandet av mask. Om frågan är relevant för dig, kontakta rektorn för att
komma överens om praxis. Vi hoppas att eleven ska ha en egen, ren mask när de kommer till
skolan. Men det går att få en mask från skolan om den egna saknas.
När man kommer till konstskolan är det en bra att komma ihåg att klä sig korrekt. På grund av
coronan använder vi inte gemensamma förkläden, så det lönar sig att komma i kläder som kan
smutsas av färger eller lera.
HÖSTENS TEMA
Temat för höstterminen är ILO-GLÄDJE. Tillsammans utforskar vi egenskaperna av glädje, glädje i
konsten och i livet allmänt. Utan skugga upptäcks dock inget ljus, så ja, skuggorna och hela
spektrumet av ljus kan också undersökas. Som tidigare tränar vi bilduttryck mångsidigt och med
olika medel och uppgifter. Målet är en atmosfär, där det är bra för alla att vara och uttrycka sig när
livet runtomkring är utmanande och ibland osäkert.
GRANIMODELLEN
Konstskolan är med i Granimodellen. Eftermiddagsklubben MuVis på torsdagar och som nyhet
testar vi i Hagelstamska skolan Youngsters. Verksamheten ordnas i samarbete med Grankulla
musikinstitut och Grankulla stad. Som ledare från konstskolan är Anki Träskelin (MuVis) och Tuuka
Kangas (Youngsters). Mer information om Granimodellens klubbar:
https://www.kauniainen.fi/sv/kultur-och-fritid/granimodellen/#fcd50667

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Den nationella utställningen RIKSDAGSLEDARMOTERNA SEDDA AV BILDKONSTSKOLORS ELEVER PORTRÄTTUTSTÄLLNING i Riksdagshusets bibliotek har skjutits upp till januari och inga
utställningsaktiviteter arrangeras i skolans lokaler för tillfället.
EGEN TIMME
EGEN-TIMME för elever över 10 år hålls i september, oktober och november. EGEN-TIMME är en
del av skolans läroplan och deltagande i dem är mycket önskvärt. Deltagande kräver
förhandsanmälan senast en vecka innan timmarna hålls. Timmarna kommer att organiseras enligt
följande schema (möjlighet till schemaändringar): lör. 25.9. 11.00 till 14.00
Lör. 30.10. 13.00 -16.00, lör. 20.11. 11.00 till 14.00. Anmälan till ledaren:
hannamaija@granikuvis.fi
FRIELEVSPLATSER
Grankulla konstskola delar ut fria studentplatser varje läsår på ekonomiska och sociala grunder.
elevens motivation att studera är också en fördel i ansökan. Du hittar
frielevsansökningsblanketten på skolans webbplats. Skicka ansökan senast 30.9. till:
hannamaija.heiska@kauniainen.fi.

Mer information om skolans verksamhet och aktualiteter: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

Välkommen till konstskolan!
Hannamaija Heiska
Rektor, Grankulla konstskola

