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Nyt alkaa kuvataidekoulun
38. lukuvuosi!
Kuvataidekoulun syyslukukausi pyörähtää käyntiin ma 22.8.2022 osoitteessa:
Laurentius-talo, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja.
Kuvisryhmän kokoontumispäivä ja kellonaika löytyvät kuvataidekoulun Eepoksesta omilla tunnareilla.
Ensimmäisellä kerralla opettajat ottavat kunkin ryhmän vastaan Laurentius-talon A-oven edustalla.
Jatkossa oppilaat voivat tulla itsenäisesti toisen kerroksen luokkatiloihin. Päällysvaatteet ja kengät
jätetään A-oven aulan naulakoille. Laurentius-talo on sukkatalo. Ainoastaan varhaisryhmien oppilaat
haetaan A-oven aulasta ja saatetaan tuntien jälkeen takaisin samaan paikkaan.
OVIKOODI, jolla pääsee A-ovesta sisälle kerrotaan oppilaille ensimmäisellä kuviskerralla. Koodia ei saa
kertoa ulkopuolisille.
Jos oppilas tuodaan ja haetaan autolla, niin Laurentius-talon takana on ns. hiekkaparkki. Talon
ympärillä on myös parkkitilaa. Laurentius-talon pihalle ei saa ajaa eikä parkkeerata turvallisuussyistä.

Ryhmän vaihdos ja välivuosianomus
Toivottavasti ehdotettu kuvisaika on teille sopiva. Mikäli aika ei sovi, ryhmävaihdoksia voi tiedustella
kuvataidekoulun toimistolta puhelimitse tai sähköpostitse.
Toimistosihteerin Heidi Blackburn p. 045 313 7278 tavoittaa puhelimitse ma-ti-ke
klo 12–15. Muina aikoina voi laittaa viestiä osoitteeseen:
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Mikäli emme löydä sopivaa kuvisaikaa sinulle tai joudut muusta syystä pitämään välivuoden, niin täytä
välivuosianomus Eepoksessa lohjankuvis.eepos.fi/lomakkeet

Lukukausimaksut, vapaaoppilaspaikat ja oppilaspaikan peruutus
Lukukausimaksut lähetään huoltajille lokakuun alussa sähköpostitse, lähettäjänä
Eepospostitus. Syyslukukausimaksujen eräpäivä 21.10.2022. Tarkistattehan, ettei lasku ole
mennyt roskapostiin.
Koulu myöntää vapaaoppilaspaikkoja / maksuhuojennuksia. Hakulomakkeen saa toimistolta tai
omalta opettajalta pyydettäessä. Lomakkeen voi myös tulostaa osoitteesta:
lohjanseudunkuvataidekoulu.fi/lomakkeet. Oppilaspaikat ja maksuhuojennukset on haettava syyskuun
loppuun mennessä. Kuvataidekoulun johtokunta käsittelee hakemukset lokakuun kokouksessa.
Oppilaspaikan peruutus on tehtävä kirjallisesti toimistoon lukukauden ensimmäisellä viikolla. Jotta
voit tehdä oppilaspaikan peruutuksen lomakkeella, täytyy ensin olla kirjautuneena sisään Eepokseen
oppilaan omilla tunnuksilla.
Lomake löytyy osoitteesta: lohjankuvis.eepos.fi/lomakkeet -> oppilaspaikan lopettaminen.
Oppilaspaikan voi myös peruuttaa lähettämällä viestiä osoitteeseen:
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi.
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Lukukausimaksusta peritään puolet, mikäli oppilas on osallistunut tai hänellä on ollut mahdollisuus
osallistua neljälle ensimmäiselle oppitunnille ennen oppilaspaikan peruuttamista. Oppilaalla on
mahdollisuus kokeilla yksi kerta kuvataidekoulua ilman veloitusta.

Eepos -portaali
Eepos on kuvataidekoulun oppilaitoshallinta -järjestelmä johon kuvataidekoulu kerää mm. oppilaan
yhteystiedot. Eepos löytyy osoitteesta: lohjankuvis.eepos.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä on kaikille lähetetty tunnukset Eepokseen. Jos tunnukset ovat hukassa, tai
et niitä ole vielä saanut, ne saa pyytämällä osoitteesta: toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi

Muuta tärkeää muistettavaa
•

Seuratkaa tiedotusta koulun nettisivuilla www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi

•

Tiedotamme tärkeistä asioista suoraan koteihin sähköpostitse. Myös Facebookissa,
Instagramissa ja nettisivuillamme välitämme tietoa toiminnastamme.

•

KORONA. Noudatamme samoja ohjeita ja kuin Lohjan kaupungin päiväkodit ja koulut.

•

TÄRKEÄÄ: Pidättehän meidät ajan tasalla yhteystiedoissa. Käykää heti yhteystietojen
muuttuessa korjaamassa tiedot Eepokseen omille sivuillenne yhteystietoihin ja kertokaa myös
lapsenne opettajalle muutoksista. Poikkeustilanteessa on todella tärkeää,
että meillä on oikeat yhteystiedot.

•

Poissaoloista tulee ilmoittaa tekstiviestillä opettajille. Opettajat jakavat oppilailleen omat
yhteystietonsa.

•

Koulun järjestyssäännöt löytyvät nettisivuiltamme. Suosittelemme tutustumaan niihin.

Opettajat lukuvuonna 2022–2023:
Rehtori Marketta Urpo-Koskinen, marketta.urpo@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi, p. 050 318 8602
Suunnittelijaopettaja Satu Kallio, satu.kallio@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi, p. 050 378 8358
Päätoiminen opettaja Nasu Raittinen nasu.raittinen@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi p. 050 367 1906
Tuntiopettaja Eija Nieminen eija.nieminen@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Tuntiopettaja Minka Heino minka.heino@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Tuntiopettaja Nora Rasmus rasmus.nora@hotmail.com
Tuntiopettaja Anu Mykrä, Karjalohjan toimipiste, Kylätalo Kehrä kaikensain@yahoo.com
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Korona ei ole kadonnut ja jatkamme huolellisesti:
•

kädet pestään koulun tiloihin tullessa ja lähtiessä koulusta

•

luokkatiloissa ja aulassa on käytössä myös käsidesi

•

opettaja huolehtii, että oppilaat muistavat käsihygienian

•

vältetään aulatiloissa ruuhkaa

•

ei turhaa oleskelua aulatiloissa (ruuhkan välttäminen)

•

oppilas ei saa tulla oireisena kouluun

•

mikäli oppilaalla on allergista nuhaa, niin tieto opettajalle

•

jos oppilas oireilee tunnilla, niin opettaja ilmoittaa asiasta huoltajalle. HUOMIO!
YHTEYSTIETOJEN ON OLTAVA AJANTASALLA.

•

noudatetaan samoja ohjeita kuin päiväkodissa, peruskoulussa ja lukiossa /ammatillisessa
koulutuksessa

•

seurataan suosituksia ja ohjeita ja toimitaan niiden mukaisesti

Ihania elokuisia päiviä! Pian nähdään!
Terveisin kuviksen väki
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