Opas kuvislaisen
vanhemmille

Lohjanseudun kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1985. Annamme taiteen perusopetusta Lohjan
kaupungissa. Toiminnasta vastaa Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Meillä on noin 300
oppilasta ja 7 opettajaa. Opettajamme ovat kuvataideopettajia ja kuvataiteilijoita.

Tervetuloa!
Koulumme sijaitsee osoitteessa Rantapuisto 45, 08100 LOHJA, Tennari-hallin yhteydessä.
Sisäänkäynti kuvikseen on Tennarin sisäänkäynnin oikealla puolella. Ovi on pääsääntöisesti
kello 16 jälkeen lukossa, mutta soita ovikelloa. Kannattaa odottaa rauhassa, välillä on hankalaa
irrottautua työn touhusta…

Oppilashaku ja oppilaaksi valitseminen
Kuvataidekoulun oppilashaku on vuosittain huhti-toukokuussa, mutta ryhmiä täydennetään
myös lukuvuoden aikana. Vapaita paikkoja kannattaa siis tiedustella! Elokuussa kaikille
oppilaille lähetetään kotiin kirje, jossa on ensimmäinen syystiedote sekä lukujärjestys.
Kun lapsi on aloittanut opinnot kuvataidekoulussa, oppilaspaikka säilyy automaattisesti.
Vuosittain, keväällä, kuvataidekoulu tiedustelee jatkoilmoittautumiskaavakkeella seuraavan
vuoden suunnitelmista. Jos oppilas haluaa pitää välivuoden, sitä tulee anoa toimistosta saatavalla
lomakkeella. Välivuotta viettäville oppilaille jatkoilmoittautumiskaavake tulee kotiin kirjeenä.
Muista päivittää yhteystiedoissa tapahtuvat muutokset toimistoon!
Lukukausimaksuilla katetaan noin kolmasosa koulun budjetista. Loput kaksi kolmasosaa
kertyvät kaupungin ja valtion avustuksista. Lukukausimaksu maksetaan syys- ja
kevätlukukaudella. Ajantasaiset lukukausimaksujen euromäärät löydät nettisivuiltamme. Koulu
tarjoaa muutaman vapaaoppilaspaikan vuosittain. Haku on syyskuun loppuun mennessä.

Lukuvuoden kulku
Kuvataidekoulussa opiskellaan 34 viikkoa lukuvuodessa, yleensä 16 syksyllä ja 18 keväällä.
Opetusta on kullekin ryhmälle kerran viikossa: varhaisiän ryhmissä 60 min, perusopinnoissa 90
min ja työpajoissa 2h 15 min kerrallaan. Lomia vietetään perusopetuksen lomien mukaisesti.

Käytännön asioita kuvistunteihin liittyen
Tule ajoissa! Tunnin alku on tärkeä hetki. Jos et pääse lainkaan tunnille, voit ilmoittaa
poissaolosta opettajalle mieluiten tekstiviestillä.
Pienimmät oppilaat tuodaan kuviksen aulaan ja haetaan samasta paikasta. Pihalla on vilkas
autoliikenne ja illat pimeitä. Sovi turvallisuuden vuoksi selkeät käytännöt parkkialueen suhteen
lapsesi kanssa.
Varaa mukaan halutessasi sisätossut ja mieluiten sellaiset vaatteet, ettei tarvitse liikaa varoa
tahroja. Kuviksella on essuja ja työtakkeja. Saatamme myös ulkoilla ilman eri ilmoitusta eli
kuvikseen on syytä tulla päällysvaatteiden kera. Pidemmistä retkistä ilmoitetaan etukäteen.
Matkapuhelimet, kuulokkeet ym. ovat kuvataidekoulussa oppilaan omalla vastuulla. Luokissa
on ns. puhelinparkki, johon laitteet voi turvallisesti ja äänettöminä jättää tunnin ajaksi.
Lisää tietoa käytäntöihin liittyen saat opettajan pitämässä vanhempainvartissa sekä kuviksen
nettisivuilta. Ja aina sopii kysyä! Vanhempainilta uusien oppilaiden vanhemmille pidetään
syyslukukauden alussa.

”Kato, mä tein tän!”
Vanhempien arvokas tehtävä lapsen kuvataideopintojen äärellä on olla kiinnostunut siitä mitä
kuvataidekoulussa tapahtuu. Teoksia kannattaa tarkastella kotona, kun ne saapuvat sinne
lukukauden päätteeksi. Oppilastöiden näyttelyt ovat lukuvuoden huippuhetkiä. Vanhemmat
voivat tunnin loputtua piipahtaa luokassa kurkkaamassa mitä on saatu aikaan – tosin joskus
työskentelyprosessi on ollut tärkeämpi kuin itse teos. Annetaan lasten taitojen kehittyä rauhassa ja
pikku hiljaa, vuosi vuodelta syventyen.

Vanhempainrengas
Olet tervetullut mukaan vanhempainrenkaaseen ja avunpyyntö liittyen retkiin, roudaukseen tai
tempauksiin saattaa osua kohdallesi! Ilmoittautumislomakkeita saa toimistosta.

Yhteystiedot
Toimisto ma klo 10–16 ja pe klo 10–15 puh: 019 312 366 toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Rehtori Marketta Urpo-Koskinen 050 3188 602 marketta.urpo@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Suunnittelijaopettaja Satu Kallio 050 3788 358 satu.kallio@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Opettajat jakavat yhteystietonsa lukuvuoden alussa.

Lisätietoja taiteen perusopetuksesta
www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi , www.youngart.fi, www.minedu.fi

