
Kund- och lärarmeddelande om coronabegränsningar vid instituten i Kyrkslätt 
28.1.2021   
  
Kyrkslätts koordinationsgrupp för coronaviruset drog vid sitt sammanträde 28.1.2021 
upp linjer för förlängning av de gällande begränsningarna och rekommendationerna 
till 28.2.2021. Det är fråga om en säkerhetsåtgärd med vilken man strävar efter att 
begränsa spridningen av coronaviruset.  
Distansundervisningen vid Kyrkslätts medborgarinstitut fortsätter så länge 
begränsningarna inom hobbyverksamhet för vuxna är i kraft, dock åtminstone till 
28.2.2021.   
Om kursen inte kan genomföras på distans, ställer vi in den eller flyttar starten. Om 
kursspecifika arrangemang, såsom distansundervisning, flytt av kursgånger 
eller avbrott av kurs informerar den egna läraren de studerande vid varje kurs separat 
per e-post. Om eventuella återbetalningar av kursavgifterna informerar vi 
senare. Eventuella ändringar i kursens tidtabell hittar du lättast på 
webben https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/index.php?&l=sv  
 
Verksamheten vid bildkonstskolan och handarbetsskolan  
Begränsningarna fortsätter som tidigare i Kyrkslätt också i fråga om verksamhet för 
barn och unga till 28.2.2021. Undervisningen vid bildkonstskolan och 
handarbetsskolan genomförs på distans eller som undervisning utomhus. Den egna 
läraren informerar eleverna om undervisningsarrangemangen  
Vårutställningen genomförs virtuellt, vi meddelar om arrangemangen närmare 
tidpunkten.   
 
Musikinstitutets verksamhet   
Begränsningarna fortsätter som tidigare i Kyrkslätt också i fråga om verksamhet för 
barn och unga till 28.2.2021. Musikinstitutets individuella undervisning för under 
20-åringar fortsätter som närundervisning som hittills. Över 12 år gamla elever 
använder munskydd på lektionerna, om det inte finns något hälsorelaterat hinder för 
det (med undantag för blåselever). Vi tar hand om god handhygien och håller 2 meter 
säkerhetsavstånd. Vi kommer till lektionerna endast symtomfria.  
Konserter genomförs tills vidare som inspelningar eller konserter på nätet.   
Kammarmusikgrupperna och orkestrarna håller paus åtminstone till 28.2.  
Grupperna i musikens teori genomförs som distans- och nätundervisning 
åtminstone till 28.2.  
Instrumentövningsgrupperna fortsätter med distansundervisning, den egna läraren 
informerar.  
Alla musikgrupper i musiklekskolan fortsätter med distansundervisning 
åtminstone till 28.2.     
Kyrkslätts kommun informerar på sin webbplats om aktuella ändringar, riktlinjer, 
anvisningar och rekommendationer med anledning av coronaviruset. Du kan följa med 
nyhetsrapporteringen på adressen www.kyrkslatt.fi.  
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