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Välkommen att studera vid Kyrkslätts bildkonstskola läsåret 2019–2020 
 
 

Undervisningen börjar 15.8.2019, vecka 33 (to-grupper) och vecka 34 (må-, ti- och on-grupper). Samlingstiden 
för barn/unga meddelades vecka 22 per e-post. Om du inte vet vilken gruppen är kan du fråga på kansliet. 

 
LÄSÅR  
Hösttermin  15.8 - 13.12.2019 
Höstlov 14 - 20.10.2019  
Vårtermin 7.1 - 16.5.2020  
Sportlov 17 - 23.2.2020 
Påsklov  10 - 13.4.2020 
  

STUDIER 
Bildkonstskolan erbjuder grundläggande bildkonstundervisning för 6–18-åringar. Undervisningen är målinriktad 
bildkonstundervisning som framskrider från år till år. Innehållen och undervisningsmetoderna planeras med 
beaktande av elevernas ålder och utvecklingsstadium. Målet är att utveckla elevens kreativitet, förmåga att 
uttrycka sig i bild, bildtänkande och iakttagelseförmåga samt färdigheter att ge uttryck för sina känslor, 
fantasier och tankar.  
 
Skolans undervisning ordnas enligt läroplanen för den allmänna lärokursen i bildkonst i lagen om 
grundläggande konstundervisning och eleven får avgångsbetyg efter 500 undervisningstimmar (300 h 
gemensamma studier och 200 h temastudier). Undervisningsspråken är finska och svenska. 
 
Förberedande undervisning (60 min.) – vi bekantar oss med bildkonst genom lek 
Gemensamma studier (2 x 45 min.) – vi skaffar baskunskaper och -färdigheter om bildkonst 
Temastudier (3x45 min.) – vi fördjupar kunskaperna och färdigheterna inom den grundläggande 
undervisningen 
 
På bildkonsttimmarna ritar, målar, formar och bygger vi, gör grafiska tryckarbeten, spelar in videofilmer och 
animationer, fotograferar m.m. enligt ett nytt tema varje år. I undervisningen ingår också utställningsbesök och 
utfärder. I bildkonstskolan kan det höra till undervisningen att delta i utställningar, tävlingar eller projekt. 
Vårdnadshavaren ska separat meddela kansliet om elevens verk inte får synas i ovan nämnda sammanhang 
med namn. 
 
I Kyrkslätts bildkonstskola studerar cirka 350 barn och unga. Studierna sker i smågrupper som samlas en gång i 
veckan mellan 14.30 och 20.00. Det hålls 1,5–3 undervisningstimmar åt gången. Bildkonstlärare och 
bildkonstnärer fungerar som lärare. Det är minst 31 studieveckor i ett läsår.   
 
Till nya elever 
Under den första gången presenterar vi bildkonstskolans verksamhet, undervisning och utrymmen så vi önskar 
att barnet kommer tillsammans med sin vårdnadshavare. Den första lektionen är en provgång för eleven. Om 
eleven vill sluta efter det ska detta meddelas skriftligt (per post eller e-post) till bildkonstskolans kansli inom en 
vecka efter den första gången. 
 
 
 
 
 



 

 

Deltagande i lektionerna och frånvaro 
Det är viktigt att eleven anländer till lektionerna i tid och avlägsnar sig först när lektionen tar slut. Läraren 
berättar om arbetssättet och uppgiften i början av timmen. Ofta hör också bilder, böcker, historier, 
videosnuttar eller annat till uppgiften. Arbetet tar sats från dem. I slutet av lektionen ser vi tillsammans på de 
färdiga arbetena och diskuterar dem. Till sist ser var och en till att städa sin egen plats och rengöra verktygen. 
Man kan ibland ordna undervisning också på en lördag, t.ex. i anknytning till ett projekt. Veikkolas och Masabys 
undervisningsställens lerarbeten och djuptrycksgrafik ordnas ungefär en lördag i året i Hindersby med 
anledning av lämpligare utrymmen för specialutrustning och arbete.  
 
Det vore också bra om läraren är medveten om konfidentiella ärenden gällande eleven (så som allergier, 
sjukdomar m.m.) för att undervisningen ska ske tryggt och smidigt.  
 
Frånvaro ska meddelas läraren direkt per textmeddelande eller telefon. Man kommer överens med läraren om 
eventuella specialarrangemang. Kom ihåg att meddela elevens hela namn ifall ni skickar ett textmeddelande 
eller lämnar meddelande på telefonsvararen. 
 
Kläder 
Det vore bra om eleverna har ”konstkläder” på sig som man inte behöver akta. Vissa ämnen som man använder 
i bildkonstskolan lossnar inte från kläderna ens i tvätten. Man kan ha en egen ”arbetsrock” med sig när man 
kommer till bildkonstskolan. En sådan kan man enkelt tillverka t.ex. av en gammal herrskjorta genom att 
förkorta ärmarna. Bildkonstskolan ansvarar inte för nedsmutsade kläder. 
 
Terminsavgifter 
Läsåret har indelats i höst- och vårterminen. Avgiften debiteras skilt för vardera terminen och avgiften per rat 
(som omfattar redskaps- och materialavgiften 17 €) är: 
60 min/vecka (förberedande undervisning) 138 € 
90 min/vecka (grundläggande undervisning) 153 € 
135 min/vecka (fördjupande undervisning) 164 € 
Eventuellt avslutande av studierna ska alltid meddelas skriftligen på adressen opistot@kirkkonummi.fi. 
Terminsavgifterna fastställs i enlighet med annulleringsvillkoren för betalning, fastän eleven skulle avbryta mitt 
i terminen, se annulleringsvillkor. 
 
Frielevsplatser 
Man kan anhålla om befrielse från terminsavgifterna på ekonomiska grunder. Det finns blanketter på 
institutens kansli eller man kan begära att få en blankett skickad per e-post. Ansökningarna med bilagor ska 

skickas på hösten senast 6.9.2019 och på våren senast 24.1.2020 på adressen: Annika Mickos, PB 20, 02401 
Kyrkslätt. Rektorn beviljar frielevsplatser på grundval av socialarbetarens utlåtande. 
 
Annullering av elevplats eller avslutande av studier 
Fritidssektionen har 28.3.2018 § 21 beslutat om annulleringsvillkoren för termins- eller kursavgiften till 
bildkonstskolan: 
 
1. Alla annulleringar görs skriftligt till institutens kansli eller per e-post på adressen opistot@kirkkonummi.fi - 
OBS! en muntlig anmälan till läraren eller kansliet räcker inte. Annulleringarna träder ikraft den dag det 
skriftliga meddelandet inkommit. 
 
2. Eleven kan annullera elevplatsen kostnadsfritt före terminens första undervisningsgång enligt läsordningen.  
 
3. Eleven kan annullera sin studieplats efter terminens första undervisningsgång, före den andra 
undervisningsgången, med en kansliavgift på 10 € (faktureras).  
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4. För annulleringar som görs senare betalar eleven hälften av terminsavgiften, om annulleringen görs innan 
halva terminen gått. För annulleringen uppbärs en expeditionsavgift på 10 €. 
 
5. I övriga fall eller då elevplatsen inte annullerats alls, betalar eleven hela terminsavgiften. 
 
6. Eleven kan annullera sin kortkurs kostnadsfritt ännu 7 dygn innan kursen börjat. I övriga fall debiteras hela 
kursavgiften. 
 
7. Eleven kan på basis av intyg av läkare eller hälsovårdare få en kalkylerad gottgörelse (€/undervisningstimme) 
för de timmar som enligt läsordningen blivit oanvända då sjukdomen har hindrat eleven från att delta i mer än 
hälften av kursens undervisningstimmar. Anhållan om annullering av elevplats tillställs bildkonstskolans kansli 
tillsammans med intyget av läkare eller hälsovårdare utan dröjsmål. I samband med annulleringen uppbärs en 
expeditionsavgift på 10 €. 
 
8. Bildnings- och fritidsnämnden beviljar rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning 
rätt att annullera en studerandes kursavgift enligt ovanstående principer. 

KONTAKTUPPGIFTER 

 

KANSLIET 
 
Postadress:  Besöksadress: 
Kyrkslätts kommun   Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2 
Bildkonstskolan  02400 Kyrkslätt 
PB 20 
02401 Kyrkslätt 
 
E-postadressen till bildkonstskolans kansli: opistot@kirkkonummi.fi, övriga adresser enligt formen 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi  
 
Kundtjänst- och studiekoordinator Annika Mickos 040 126 9312   
Planeringslärare Suvi Niskakangas 040 719 6027  
Rektor Satu Ylönen  040 831 2742  
Biträdande rektor Titta Kalaja  040 834 8648 
 
 

UNDERVISNINGSSTÄLLEN: 
Huvudsakligt undervisningsställe i Hindersby (centrum), Gamla Hindersbyvägen 19 B 
Undervisningsstället i Masaby, Kartanonrannan koulu, Herrgårdsgränden 1 
Undervisningsstället i Veikkola i Vuorenmäen koulu, Eriksgårdsvägen 5 
 

 
LÄRARE 2019 - 2020 
Eriksson Kaisa kaisa.eriksson@kirkkonummi.fi 040 739 8637 
Korhonen Outi outi.korhonen@kirkkonummi.fi 044 259 9228 
Niskakangas Suvi suvi.niskakangas@kirkkonummi.fi 040 719 6027 
Ollikainen Elina elina.ollikainen@kirkkonummi.fi 040 126 9112  
Pentikäinen Leena leena.pentikainen@kirkkonummi.fi 050 310 7062 
Vuorinen Jatta jatta.vuorinen@kirkkonummi.fi 040 717 4264  
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