
HELMIKUUN OPETTAJAKIRJE

Hyvää viikon alkua, nyt on taas aika suunnata katseita seuraavaan lukuvuoteen:

Lukuvuoden 21 - 22 suunnittelu on alkanut – kurssiehdotusten deadline 12.2.21
Hellewissä Kurssiehdotukset seuraavalle lukuvuodelle: Hellewiin on kopioitu tämän lukuvuoden
kurssit, löydät omat kurssit valitsemalla lukuvuoden 2021 - 2022. Käy tekemässä toivomasi
muutokset. Voit myös tarjota uutta kurssia. Muutokset kurssiehdotuksiin ja uudet kurssiehdotukset
tulee tehdä Hellewiin viimeistään 12.2.2020. Jos tarvitset teknillistä apua ole yhteydessä
ainevastaavaan. Ainevastaavat käyvät läpi kurssiehdotukset ja ovat yhteydessä tuntiopettajiin
helmikuun aikana. Voit myös itse olla yhteydessä ainevastaavaan ja tehdä kurssisuunnittelua
yhdessä.
Taloudellinen tilanne on tiukka ja tuntimääriä ei ole mahdollista tällä hetkellä kasvattaa. Talouskuria
meidän tulee noudattaa myös tilavalinnoissa. Tiukentuneen taloustilanteen vuoksi on mahdollista,
että joitain pieniä opetusryhmiä jää tauolle seuraavana lukuvuonna.

Ainevastaavien yhteystiedot:
- kielet, kirjallisuus vs. Nina Ilmoni 050 5774773
-  kuvataide Suvi Niskakangas 040 963 5720
- kädentaidot Elina Räisänen 040 5002377
- liikunta, tanssi Jenna Rignell 040 126 9527
- musiikki, teatteri Titta Kalaja 040 834 8648
- Kirkkonummi tutuksi, avoin yliopisto, luonto ja yhteiskunta, terveys ja hyvinvointi, TVT ja ruoka -
kurssit vs. Annika Mickos 050 4137432
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kansalaisopiston alustavat työ- ja loma-ajat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää kokouksessaan 3.3.2021
Syyslukukausi 30.8. - 5.12.2021 (12 viikkoa liikunta, muut aineet max. 11 viikko)
 Syysloma (vk 42) 18. - 24.10.2021
 Kevätlukukausi 17.1. - 23.4.2022 (12 viikkoa liikunta, muut aineet max. 11 viikko)
 Talviloma (vk 8) 21. - 27.2.2022
 Pääsiäisloma 14.4. - 18.4.2022
 Kesälukukausi 2.5. - 19.6.2022 (7 viikkoa)
 Opetusta ei anneta pyhäinpäivänä 6.11., itsenäisyyspäivänä 6.12, vappuna 1.5, helatorstaina 26.5.
Juhlapyhien aattoina ei opetusta klo 16 jälkeen.

Kurssien tiedotus
Kiitos, että olet lähettänyt kurssikohtaista infoa oppilaillesi. Olemme saaneet positiivista
palautetta kurssilaisilta opettajien viestinnästä. Kurssikohtaisten viestien lähettäminen on
vapaaehtoista. Voit siis lähettää edelleen kurssilaisille sähköpostia pari päivää ennen kurssin alkua
ja muistuttaa kurssin alkamisesta, kurssipaikasta ja mahdollisista muista kurssiin liittyvistä asioista.
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Viikonloppukurssien tiedotus ja opastus
Jos pidät viikonloppukurssia, voit lähettää kaikille kurssilaisille sähköpostiviesti pari päivää ennen
kurssin alkua. Vahvista ajankohta ja ilmoita puhelinnumero johon voi soittaa jos kurssipäivänä
myöhästyy.

Laita selkeästi kirjoitettu lappu (A4) oveen missä kurssi on, milloin ovi avataan ja mihin voi
myöhästyessään soittaa. Kirjoitusvälineet saat kansalaisopiston toimistolta.

Hyvää opetuskautta toivottaen,

Annika Mickos, koordinaattori
Satu Ylönen, rehtori


