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Hei kuviksen oppilaat ja vanhemmat!

Nyt on paljon uutta ja tärkeätä menneillään! Kuvataidekoulu siirtyy uuteen
oppilashallinto-järjestelmään, uusi opetussuunnitelma jalkautuu käyttöön ja
vuosinäyttelykin on aivan pian… Mutta ei huolta, taidetunnit pyörivät tuttuun tapaan.

Eepos
Otamme kuluvan kevään aikana käyttöön uuden oppilashallinto-ohjelman, Eepoksen.
Jatkossa siis kuvataidekoulun laskutus, jatkoilmoittautuminen ja oppilashaku hoidetaan
ainoastaan sähköisesti Eepoksella.
Nyt ensimmäisessä vaiheessa saat oppilaskohtaiset tunnukset Eepoksen käyttöön.
Laita tunnarit talteen, koska ne pysyvät jatkossa samoina. Toivomme, että käytte
kirjautumassa Eepokseen, tarkastatte oppilastiedot ja teette mahdollisesti
tarvittavat korjaukset/täydennykset. Oppilastietojen ajantasaisuus on ensiarvoisen
tärkeää, jotta tieto kulkee ja meillä on aina oikeat yhteystiedot mahdollisten yhteydenpitoa
vaativien poikkeustilanteiden varalta.
Huhtikuussa on tuttuun tapaan jatkoilmoittautumisen aika. Muistutamme teille meilillä (ja
varmaan vielä paperitiedotteellakin) milloin jatkoilmoittautuminen on Eepoksessa avoinna.
Seuraavan lukuvuoden lukujärjestys tulee jatkossa teille näkyviin Eepokseen toukokesäkuun vaihteessa eli aiemmasta poiketen jo kevätlukukauden lopussa.
Eepos parantaa ensi lukuvuodesta alkaen kodin ja kuvataidekoulun välistä viestintää niin,
että oppilaan läsnäolot ja oppituntien sisältökuvaukset näkyvät myös perheille. Ihan vielä
tänä keväänä ei olla niin pitkällä, opettajien koulutus aiheesta on vasta elokuussa…
Eepokseen taltioituu jatkossa koko oppilaan kuvishistoria opintorekisterin muodossa.
Eepos saattaa olla osalle jo tuttu. Tunnukset ovat oppilaitoskohtaiset eli samalla oppilaalla
on eri tunnukset eri oppilaitoksissa siksi, että oppilaitosten oppilasrekisterit ovat erilliset.
Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia Eepokseen liittyen, voit ottaa yhteyttä oheisessa
tunnari-kirjeessä mainittuun Eepos-tukeen tai sähköpostilla kuvataidekoulun toimistoon
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi. Voit myös soittaa toimistoaikoina (ks. alla).
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Uusi opetussuunnitelma
Kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön syyslukukauden alussa 2018.
Nyt elämme siirtymäkautta eli käytännöt mukautuvat hiljalleen vastaamaan uutta opsia.
Uusi ops konkretisoituu teille viimeistään ensi syksyn ryhmien myötä, kun opetuksen
rakenteeseen tulee joitain muutoksia. Uuteen opsiin voi tutustua kuviksen nettisivuilla
www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi.

Vuosinäyttely
Kuviksen perinteinen vuosinäyttely - 34. VUOSINÄYTTELY - avautuu Lohjan Pääkirjaston
Linderinsalissa keskiviikkona 6.3. kello 18. Tervetuloa avajaisiin! Näyttely on avoinna
kirjaston aukioloaikoina 28.3. asti. Tänä vuonna näyttely ulottuu myös kahteen
sivukirjastoon, Mäntynummelle ja Virkkalaan.

Tapaamisiin ja ihanaa taidekevättä
toivottaen, kuviksen väki
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