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Hei kuviksen oppilaat ja vanhemmat!
Muutoksen tuulet puhaltavat! Kuviksella on kaksi suurta uudistusta menneillään: uusi
opetussuunnitelma ja uusi oppilashallinto-ohjelma Eepos.
Nyt on kaikkien perheiden viimeistään aika ottaa uuden Eepoksen tunnukset käyttöön.
Saitte tunnukset edellisessä oppilaskirjeessä. Kuvataidekoulun Eepoksessa asioidaan
jatkossa aina samoilla oppilaskohtaisilla tunnuksilla. Muistattehan vahvistaa
sähköpostiosoitteesi ennen kuin aloitat jatkoilmoittautumisen. Olkaa myös tarkkana että
täytätte kaikki tekstikentät, myös ne mitkä eivät ole pakollisia, näin pääsee sujuvasti
eteenpäin.
Jatkoilmoittautuminen on avoinna Eepoksessa ma 8.4. – ti 23.4. osoitteessa
lohjankuvis.eepos.fi. Varmistatte oppilaspaikan tulevalle lukuvuodelle 2019–2020
täyttämällä jatkoilmoittautumislomakkeen. Valitse kohta Minulla on tunnukset. Jos sinulla
ei ole tunnuksia tai tunnuksesi eivät jostain syystä toimi, voit tilata ne osoitteesta
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi (muista mainita oppilaan nimi viestissäsi).
Suurimmalle osalle oppilaista opinpolku jatkuu suorana ja selkeänä uuden
opetussuunitelman mukaisesti. Ainoastaan tällä hetkellä periodi- ja työpajaopintoja
suorittaville aukeaa jatkovalintamahdollisuuksia. Sinun ei tarvitse itse tietää missä
vaiheessa olet menossa, saat automaattisesti oikean lomakkeen.
Kannattaa tutustua paja- ja ateljeevaihtoehtoihin rauhassa jo etukäteen ennen
jatkoilmoittautumista. Kuviksen nettisivujen etusivulla (oikeassa alareunassa) on linkki
ajankohtaiset-osiossa. Samat kuvaukset löytyvät Eepoksen hakulomakkeessa.
Huomioimme paja- ja ateljeeryhmiä muodostaessamme oppilaan tekemät valinnat,
oppilaan ikäryhmän sekä aiemmat opinnot. Osassa ryhmistä paja- ja ateljeevaiheessa
olevat oppilaat opiskelevat yhdessä.
Jos opintojen eteneminen mietityttää, oman kuvisryhmän opettaja on ensisijainen
keskustelukumppani tässä asiassa. Opettajiin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla vielä kevään
aikana etunimi.sukunimi@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi tai käymällä tapaamassa ennen
tai jälkeen kuviskerran. Kannattaa myös tutustua uuteen opetussuunnitelmaamme, joka
löytyy kätevästi nettisivuiltamme www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi.
Uusien oppilaiden haku on avoinna Eepoksessa 6. – 24.5.2019.
Tulevan lukuvuoden ryhmä ja sen ajankohta tulee teille tiedoksi Eepokseen kesäkuun
alkupuolella. Tieto löytyy kohdasta Nykyiset opinnot/Opintohistoria. Mahdolliset
muutostoiveet käydään läpi elokuussa.
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Kuvataidekoulun lukuvuosi alkaa lukujärjestyksen mukaisesti viikolla 34 ma
19.8.2019. Tiedotteet tulevat jatkossa sähköpostilla ja nettisivuille. Erityisen painavasta
syystä voi kuitenkin tämän kevätlukukauden aikana yhä hoitaa jatkoilmoittautumisen joko
paperilomakkeella tai yhteydenotolla kuvataidekoulun toimistoon. Muistuttelemme teitä
kuvisopinnoista sähköpostilla ja nettisivuillamme vielä elokuun toisella viikolla.

Kevätterveisin, kuviksen väki
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