
Kauniaisten kuvataidekoulu päivitetty koronatiedote 20.8. 2020 
 
 
 

Hei kaikki 
 
Kuvataidekoulu seuraa tarkasti THL:n, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kauniaisten kaupungin ohjeistuksia 

koronaviruksen torjumiseksi. Ohjeistusta soveltaen olemme päivittäneet käytäntöjä, ohessa ohjeet koottuna  

 

• Jokaiselle oppilaalle kootaan henkilökohtainen työkalupakki, joka sisältää kuvataiteen perustarvikkeita. 

Työkalupakin voi tarvittaessa ottaa myös kotiin mahdollisen karanteenin tai muun syyn vuoksi. JOS 

työkalupakki siirtyy väliaikaisesti kotiin, on kaikki sen sisältämät tarvikkeet puhdistettava huolellisesti ennen 
kouluun palauttamista.  

 

• 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 eivät voi odottaa lapsia kuvataidekoulun tiloissa opetustuntien ajan -tai 

päätteeksi.  

 

• Opettajat ottavat oppilaat vastaan kuvataidekoulun ala-aulasta tai 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.  

• Kuvataidekoulun tunneille ei pidä osallistua hengitystieoireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta 

on suljettu pois testeillä. Negatiivisen tuloksen saanut oppilas voi osallistua tunneille, mikäli oireet ovat hyvin 

lieviä. Koronan oireita voivat olla, kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, 

pahoinvointi, ripuli. 

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 koululla on ajankohtaiset yhteystiedot, 

yhteystiedot voitte päivittä opintosihteerille: ann-christine.traskelin@kauniainen.fi.  

Seuraamme edelleen tilannetta. Reagoimme nopeasti ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.  

Lisätietoa THL:n suosituksista: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

 



Grankulla konstskola uppdatering av corona meddelande 20.8. 2020 
 
 
 
Hej alla 
 
Konstskolan följer noggrant riktlinjerna från THL, undervisnings- och kultur-ministeriet och Grankulla stad  
för bekämpning av coronavirus. Vi har uppdaterat skolans direktiv, och anvisningarna är sammanfogade nedan.  
 
 

• Varje elev får en personlig verktygslåda, som innehåller grundtillbehör för bidkonstundervisningen. 

Verktygslådan kan tas hem vid behov, karantän eller andra skäl. Om verktygslådan tillfälligt flyttas hem måste 

alla tillbehör rengöras noggrant innan den återlämnas till skolan. 
 

• Vissa tillbehör är fortfarande i vanligt bruk och särskild uppmärksamhet ägnas åt rengöring av dem. Dessutom 

rengörs alltid skolans iPads, datortangentbord, etc. före och efter användning. 

 
• Aktiviteter i skolan arrangeras med tillräckliga säkerhetsavstånd, närkontakt undviks i mån av möjlighet. 

 
• Konstskolans förkläden är tillfälligt ur bruk. Om eleven vill använda arbetskläder under lektionen bör kläderna 

följa med eleven till skolan och hem. Det är önskvärt att eleven kommer till skolan med kläder som får 

smutsas under användning, t.ex. med stänk av färg eller lera. 

 

• Enligt riktlinjerna kan vi inte släppa in andra till konstskolans utrymmen än skolans personal och elever. Tyvärr 
kan inte föräldrar stanna kvar för att vänta på barnen under lektionernas gång.  

 

• Lärarna tar emot eleverna i nedre aulan eller vid ytterdörren när lektionen börjar och leder dem från handtvätt 

in i klassen. På samma sätt lämnar eleverna skolan, via handtvätt.  Läraren följer de elever ut som ännu inte 

får gå självständigt i skolans utrymmen.  

• Eleven ska inte delta i undervisningen om hen du har symptom på en luftvägsinfektion innan en möjlig 

coronavirusinfektion har uteslutits genom test. En elev vars test är negativt kan delta i lektionerna, om 
symptomen är mycket lindriga. Symtom på korona kan vara feber, hosta, halsont, andnöd, muskelsmärta, 

trötthet, snuva, illamående, diarré. 

• Om en elev insjuknar under en lektion, kontaktas hemmet omedelbart. Unga elever flyttas skilt från resten av 

gruppen för att vänta på avhämtning. Äldre elever får gå hem själv. Vårdnadshavare bör se till att konstskolan 

har aktuell kontaktinformation, kontaktinformationen kan uppdateras till studiesekreteraren: ann-

christine.traskelin@kauniainen.fi. 

 
 
Vi fortsätter att följa med situationen, vi reagerar och informerar snabbt vid möjliga förändringar.  
 
 
För mer information om THL: s rekommendationer: 
 
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19 
 
 


