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Elevinfo augusti 2020 

 

Hej! 

Välkommen att studera vid bildkonstskolan läsåret 2020-21 från 

och med 18.8.2020! 
 
 
 

 

Läsåret 2020–21 
Höstterminen 18.8 - 14.12.2020 (16 undervisningsveckor) 
Höstlov 12.10 - 16.10.2020 
Självständighetsledigt 6.12 
Vårterminen 7.1 - 20.5.2021 (17 undervisningsveckor) 
Sportlov (vecka 8)  22.2 - 28.2.2021 

Påsklov 2 - 5.4.2021 
 
Avgifter läsåret 2020-21 
Läsåret har indelats i höst- och vårterminen. Läsårsavgiften faktureras i två rater, höstterminen och 
vårterminen separat. Avgifter per rat är: 
60 min/vecka (förberedande undervisning) 138 € 
90 min/vecka (gemensamma studier) 153 € 
135 min/vecka (temastudier) 164 € 
I båda raterna ingår en redskaps- och materialavgift på 17 €. 

 
Frielevsplatser Man kan anhålla om befrielse från eller sänkning av terminsavgiften av ekonomiska skäl. 

Anvisningar och blanketter hittar du på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/priser-2 

Rektor fattar beslut om frielevsplatserna på basis av socialarbetarens utlåtande. Ansökningar med 
bilagor ska skickas senast 7.9.2020 till adressen Annika Mickos, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Eleven kan inte 
bli befriad från materialavgiften. 

https://www.kyrkslatt.fi/priser-2


Annullering av elevplats eller avbrytande av studier 
 
Annulleringsvillkor: -Alla annulleringar görs skriftligt till bildkonstskolans kansli och de träder ikraft 
fr.o.m. datumet på den skriftliga anmälan. -Eleven kan annullera elevplatsen kostnadsfritt före terminens 
första undervisningsgång enligt läsordningen. -Eleven kan annullera sin studieplats efter terminens första 
undervisningsgång, före den andra undervisningsgången, genom att betala en expeditionsavgift på 10€. -
För annulleringar som görs senare betalar eleven hälften av terminsavgiften, om annulleringen görs innan 
halva terminen gått. För annulleringen uppbärs en expeditionsavgift på 10€. -I övriga fall eller då 
elevplatsen inte annullerats alls, betalar eleven hela terminsavgiften. -Eleven kan annullera sin kortkurs 
kostnadsfritt ännu 7 dygn innan kursen börjat. 
I övriga fall debiteras hela kursavgiften. Eleven kan på basis av intyg av läkare eller hälsovårdare få en 
kalkylerad gottgörelse då sjukdom har hindrat eleven från att delta i mer än hälften av terminens 
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 euro. - Bildnings- och fritidsnämnden beviljar medborgarinstitutets rektor rätten att 
fatta beslut om annullering av studerandes kursavgift i enlighet med principerna ovan. 

 

Deltagande i lektionerna 
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. Timmarna i lerarbete och djuptrycksgrafik vid undervisningsställena i 
Veikkola och Masaby ordnas lördagar i Hindersby (huvudundervisningsplatsen) eftersom där finns 
lämpligare rum för specialutrustning och arbete. 
Det vore bra om läraren är medveten om konfidentiella ärenden gällande eleven (så som allergier, 
sjukdomar m.m.) för att undervisningen ska ske tryggt och smidigt. 
I undantagssituationer kan närundervisningen vid bildkonstskolan 
genomföras som distansundervisning genom att iaktta gällande 
myndighetsbestämmelser. 

 
Frånvaro 

Frånvaro ska meddelas läraren per textmeddelande eller e-post. Man kommer överens med läraren 
om eventuella specialarrangemang. Du kommer väl ihåg att nämna elevens hela namn, om ni 
skickar ett textmeddelande. 

 

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. 

 
Tema! 

Temat för läsåret 2020-21 är fortfarande en fantasiresa runt jorden Förra läsårets tema blev lite på 

hälft på grund av undantagsförhållandena, så vi fortsätter ännu lite i fantasins tecken. Vi behandlar 

ämnet mångsidigt framför allt genom berättelser, vetenskap, konsthistoria, kultur, utopier och 

moderna fenomen på jorden. 

Kyrkslättsdagarna! 

Kyrkslättsdagarna ordnas lördag 29.8.2020. Bildkonstskolan presenterar sig vid 

fritidstjänsternas disk utanför barnbiblioteket Mesta. På platsen ordnas en workshop som man 

kan delta i. Välkommen! 



Bildkonstskolan i Facebook och Instagram! 

På sidan publicerar vi fotografier av våra projekt och elevarbeten samt andra aktuella saker 

som pågår. Sidan är en gemenskapssida som är öppen för alla, men du behöver ett eget 

användarkonto i Facebook för att kunna kommentera och diskutera på sidan. Gå in och 

gilla sidan! På Instagram hittar du bildkonstskolan på namnet 

kirkkonummenkuvataidekoulu 

ÖVRIGA ÄRENDEN 

* Gamla elevarbeten finns med namn på bildkonstskolans veranda (i en påse). De ska tas hem 

senast 30.8.2020. Om du inte har varit efter påsen eller ditt arbete på våren, kolla på verandan! 

* Vi önskar att du genast meddelar kansliet om du annullerar din elevplats eller om dina 

kontaktuppgifter ändrar (opistot@kirkkonummi.fi). Du kan inte annullera din elevplats via din lärare. 

Annullering måste alltid göras till kansliet, helst per e-post. 

* Med läraren kan du diskutera konfidentiella saker som gäller eleven, bl.a. sjukdomar, 

allergier o.s.v. Det är viktigt att läraren känner till dem för att undervisningen ska gå smidigt 

och för elevernas säkerhet. 

Trafiken på skolgården i Hindersby! 

Vi ber er vara extra försiktiga då ni rör er med bil på skolgården. Grupphemmet för äldre i ändan 

av radhuset i Jolkby medför en extra utmaning för trafiken på gården. Invataxin och 

utryckningsfordon ska hela tiden ha hinderfri tillgång till området och även parkeringsplatserna för 

bilar har minskat på grund av detta. För att undvika farliga situationer önskar vi att barnet lämnas av 

och också avhämtas på parkeringsområdet i början av vägen som går till bildkonstskolan. 

 
 
 
 

Vi önskar er ett kreativt läsår! 

Bildkonstskolans lärare: 

Suvi Niskakangas 040 719 6027 suvi.niskakangas@kirkkonummi.fi 

(Hindersby)  

Jatta Vuorinen jatta.vuorinen@kirkkonummi.fi (Hindersby, Veikkola) 

Kaisa Eriksson 050 310 7062 kaisa.eriksson@kirkkonummi.fi (Hindersby, undervisning på svenska) 

 

Fanni Ahvenainen 040 126 9112 fanni.ahvenainen@kirkkonummi.fi (Hindersby, 

Masaby)  

Leena Pentikäinen leena.pentikainen@kirkkonummin.fi (Hindersby) 
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