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ANMÄLAN

ANMÄLAN TILL ALLA KURSER
BÖRJAR TORSDAG 7.1.2021 KL. 18.00

INTERNET-ANMÄLNINGENS

ABC

TILL KURSERNA BÖR DU ANMÄLA DIG PÅ FÖRHAND,
SÅ KOMMER KURSERNA BÄST I GÅNG
GÖR SÅ HÄR

BRA ATT VETA

1. LOGGA IN PÅ ADRESSEN
www.opistopalvelut.fi/kokkola
2. VÄLJ KURS
kursen hittar du snabbast med
kursnummer
3. Klicka på ANMÄL DIG
> Kursen förflyttas till
varukorgen, öppna varukorgen genom att klicka
på ikonen
4. FYLL I blanketten som öppnas
5. GODKÄNN anmälningsvillkoren
6. SKICKA

- Till kurserna ska man anmäla sig på
förhand
- Vid internetanmälan används en skyddad
förbindelse
- Kom ihåg att uppdatera webbläsaren med
tangenten F5 när anmälningen börjar
- Var noggrann när du meddelar
ditt mobiltelefonnummer och din
e-postadress. Vi meddelar om eventuella
kursförändringar via textmeddelanden.
- För barn under 18 år krävs också
vårdnadshavarens uppgifter.
- ANMÄLNINGEN ÄR BINDANDE.
- Ändringar i programmet är möjliga.

DIN ANMÄLAN ÄR NU KLAR! DU FÅR FAKTURAN HEMSÄNT.

MEN OM
DU VILL BETALA KURSEN SOM NÄTBETALNING, FORTSÄTT ÄNNU...
INNAN DU FORTSÄTTER, LÄS ÄNNU DET HÄR:
- nätbetalning lyckas bara, om du har gett din e-postadress
- Om du är studerande, betala inte på nätet! Du får fakturan till halva priset då du har
antecknat dig som studerande vid anmälningen.
- Om du har Kaikukortti, betala inte på nätet, anmäl dig till kansliet!
- Om du har betalat kursen på nätet och kursen inte startar, så returnerar vi kursavgiften.
7. Klicka vidare från anmälningsbekräftelsesidan till BETALA
-> du förs till Karlebynejdens instituts nätbetalningssida, och vidare framåt till nätbanken.

ANMÄLAN

ANMÄLAN TILL HÖSTENS KURSER 2021
BÖRJAR TORSDAG 7.1.2021 KL. 18.00
Du kan anmäla dig
- via webbtjänsten www.opistopalvelut.fi/kokkola
- per telefon 040-8065 160 eller i kansliet, Vasavägen 7, fr o m 7.1.2021 kl. 18.00-20.00, därefter
under kansliets öppethållningstider må-to kl. 9.00-11.30.
DU KOMMER VÄL IHÅG...
• Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften.
• Du kan avboka din kursanmälan via webbtjänsten minst 2 dagar före kursstarten eller
före sista anmälningsdagen. Du behöver kursens nummer och anmälningsnumret. Efter
det görs eventuella avbokningar alltid till kansliet.
• Det kommer ingen skild kallelse till kursen.
• Kursmaterial och –tillbehör betalar och skaffar deltagaren själv, om inte annat nämnts i
kursbeskrivningen.
• Eventuella förändringar kan förekomma.
KURSAVGIFTER
Kursavgiften anges vid varje kurs i kursprogrammet. Du kan betala kursavgiften genast i
samband med kursanmälan som nätbetalning eller alternativt får du fakturan hemsänt. När
du anmäler dig till en kurs, förbinder du dig att betala kursavgiften. Använd referensnumret så bokförs betalningen på rätt kurs och person.
• Om kursen inte startar returnerar vi kursavgiften.
• Läroböcker och materialkostnader bekostas av kursdeltagarna.
KAIKUKORTTI
Om du har ett Kaikukort, kan du delta i en kurs per läsår utan kursavgift. Kursen kan du själv välja.
Anmäl dig till kursen vid institutets kansli. Det går INTE att anmäla sig till kursen per telefon eller
via webbtjänsten. När du anmäler dig, säg numret på ditt Kaikukort. Var också beredd att visa ditt
Kaikukort.Tilläggsinfo: www.soite.fi/kaikukortti

STUDERANDERABATT
Nämnden för utbildning och fostran har 25.11.2010 § 116 beslutat bevilja 50 % rabatt till
studerande. Kursavgiften kan inte betalas på nätet, utan fakturan sänds hem.
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ALLMÄNT

Ny start på vintern och våren 2021
I våras överraskades vi av en världsomfattande pandemi. Efter det har vi blivit tvungna
att fundera annorlunda på saker och ting. Hälsan och bekämpningen av sjukdomen har
prioriterats.
I slutet av sommaren fick institutet öppna sina dörrar. Studerandena var nöjda med
situationen när vi igen kunde börja tillsammans. På lektionerna var vi beredda att bekämpa
smittan med alla tillgängliga medel.
Både studerande och lärare tog på allvar instruktionerna om säkerhetsavstånd och hygien.
För detta är vi mycket tacksamma och lyckliga.
Vårterminen startar vi i ett läge där vaccinet mot pandemin har blivit färdigt. Man kan
förvänta sig att situationen blir bättre under våren.
I detta häfte erbjuder institutet mångsidiga studiemöjligheter för våren. Kurserna ger
chanser till en ny början. Med institutets verksamhet vill vi skapa möjligheter för gemensam
inlärning och upplevelse.
Sixten Sandström
Rektor för institutets svenskspråkiga avdelning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Anmälan till kurserna
Allmänt
Öppna föreläsningar
Vardagskunskaper
Mat
Språk
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Datateknik
Musik
Motion och hälsa
Konstämnen
Bildkonstskolan för barn och unga
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11
12
12
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ALLMÄNT

KANSLI
Institutshuset, Vasavägen 7, 67100 Karleby.
Kansliet betjänar under läsåret mån-to kl. 9.0011.30 telefon 040 8065 160. Från och med
31.8.2020 betjänar kansliet även kl. 17.00-20.00
på numret 06 8289 777. Övriga tider enligt
överenskommelse.
e-post: kni@kokkola.fi
www.kokkola.fi/kso-kni

VIKTIGA DATUM

VERKSAMHETSPLATSER

Vid varje kurs anges start- och slutdatum för kursen. I
regel ingen undervisning under skolornas lovdagar.
Under skolornas sportlov vecka 9, 1 – 7.3.2021 hålls i
allmänhet inga kurser.

Institutets huvudverksamhetsplats finns på
Vasavägen 7, 67100 Karleby.
Konsthuset Renlund, ingång från Borgmästargatan
32, 67100 Karleby och ingång till Bildkonstskolan för
barn och unga från Folkskolegatan 6 B.
Adresser till de övriga verksamhetsplatserna finns på
webbtjänsten www.kokkola.fi/kso-kni.

PERSONAL
Rektor för svenskspråkiga avdelningen
Sixten Sandström
044 7809 532
Servicesekreterare för svenskspråkiga avdelningen
Gerd Wiklund
040 8065 160
Institutets rektor Asko Muilu
044 7809 530
Servicesekreterare / kvällsvaktmästare
Heli Hollanti
044 7809 529

ALLMÄNT
Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut
är ett tvåspråkigt medborgarinstitut, som ägs
och upprätthålls av Karleby stad. För att utveckla
verksamheten styrs institutet av en direktion samt
bildningsnämnden.

E-post: fornamn.efternamn@kokkola.fi

FÖRSÄKRINGAR
Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida.

INFORMATION
Institutet informerar om tillställningar, nya kurser
mm i Österbottens Tidning och Kokkola-tidningen
samt på www.kokkola.fi/kso-kni. Du hittar oss
numera också på Facebook och Instagram.

Vi arbetar för invånarnas välmående och
bildning i regionen genom att erbjuda
möjlighet till ett livslångt lärande. Med
vår aktivitet stöder vi ett mångvärdigt
och mångkulturellt samhälle samt en
hållbar livsstil. Vår verksamhet bygger på
gemenskap. Vi betonar glädjens betydelse
och kreativitetens styrka som främjar
inlärningen. Aktualitet samt traditioner är
viktiga för oss, och vi siktar mot framtiden.
KURSPROGRAM VÅREN 2021 • 5

ALLMÄNT
PARKERING VID
INSTITUTSHUSET
Institutshuset har kommunal
parkeringsövervakning!
Det är tillåtet att parkera på platser markerade
med trafikmärken. Det behövs tillstånd att
parkera på platser som är reserverade för
personalen. Det är absolut förbjudet att
parkera vid genomfarter och portgångar!
Kom i tid till kurserna. Det kan vara trångt på
parkeringsplatsen.
Om coronasituationen tillåter det så
håller vi en vårutställning som är öppen
för alla i institutshuset 17 – 19.4.2021

HANNELE KINARE / Näemme jälleen

STUDIEFÖRENINGEN VID KARLEBY
SVENSKA MEDBORGARINSTITUT RF.

KARLEBYNEJDENS INSTITUT

VÅRUTSTÄLLNING
OCH EVENEMANG
17.-19.4.2021
Institutshuset, Vasavägen 7
lör 10-15, sö 12-16, må 9-14
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Studieföreningen är en intresseförening
för kursdeltagarna, lärarna och personalen.
Studieföreningen medverkar vid vårutställningen,
anordnar t ex konserter, exkursioner, teaterresor
mm. Ordförande är Ulrika Kankkonen. Övriga
medlemmar är Mikael Tast (sekreterare), Leo
Lindfelt, Annika Pietilä-Honkakoski, Kenneth Ågren
(viceordförande) och Gerd Wiklund (kassör).
Frivilliga understöd kan betalas in på kontot FI59
5163 0620 0121 71.

ALLMÄNT

VÄLKOMMEN ATT STUDERA MED HÄLSAN I BEHÅLL
- Välkommen som frisk att studera på
institutets kurser. Om du blir sjuk under
lektionerna, avlägsna dig direkt och ta kontakt
med Soites hälsovård. Rådgivningsnumret
gällande coronaviruset är 068287499.

- Man bör undvika onödig vistelse vid
kursplatserna.

- När man kommer till kurser och kursplatser,
bör man komma i håg säkerhetsavstånden.
Vi har minskat på antalet studerande i
gruppundervisningen. Detta på grund av
säkerhetsavstånden.

- Tvätta händerna med tvål före du kommer till
kursplatsen.

- Vi kokar inget kaffe på kursen, men ta gärna
med eget mellanmål.

- God hostningshygien förhindrar smitta.
- Ändringar i programmet är möjliga.

Hosta

a

Tvätta
händerna

och nys rätt

• Innan matlagning oc
• När du kommer in e

• Efter toalettbesök oc
• Efter att du hostat, n
• När du har vidrört sa
en förkyld person

och stoppa smittor

vätta
händerna

• Innan matlagning och måltider
• När du kommer in efter att ha varit utomhus
• Efter toalettbesök och blöjbyten
• Efter att du hostat, nyst eller snutit dig
• När du har vidrört samma ytor som
en förkyld person

oppa smittor

3.
Gnugga även händernas ovansidor, tummarna
THL

4

Hosta och nys i ärmen så stoppar du smittor.
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ALLMÄNT

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR
januari – maj 2021
Föreläsningarna ordnas i Hörnrummet i Konsthuset Renlund av stiftelsen för Nordiska
Konstskolan i samarbete med Kokkolan seudun opisto-Karlebynejdens institut.
Föreläsningarna är avgiftsfria och öppna för alla.
13.2.2021 14-16 Konsthistoriens pärlor.
Antiken, medeltiden och renässansen
20.2.2021 14-16 Konsthistoriens pärlor.
Barocken, rokokon, nyklassicism och
romantiken
6.3.2021 14-16 Nationalromantiken
i Finland. Ingela Bodbacka-Rak, lektor
Yrkeshögskolan Novia
20.3.2021 14-16 Konst och välmående.
Jaana Erkkilä, vicerektor, Konstuniversitetet
i Helsingfors

24.4.2021 14-16 Sapmi. Konst och
hantverk. Tuija Hautala, professor
Rovaniemi universitet
8.5.2021 14-16 Konstnärligt tänkande
som förändringskraft. Jaana Erkkilä,
vicerektor, Konstuniversitetet i Helsingfors
22.5.2021 14-16 Några nedslag i
den internationella och nationella
samtidskonsten. Ingela Bodbacka-Rak

PRINSEN AV NORDISKA KONSTSKOLAN / EMILIA NURMIVAARA

10.4.2021 14-16 Relationell estetik.
Marika Holm, lektor Yrkeshöskolan Novia
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VARDAGSKUNSKAPER

70501 FÖRSTA HJÄLPEN 1
Institutshuset, Vuokko-klassen, Vasavägen 7
Lör 9.00–15.00, 13 – 20.2.2021
Utbildare i första hjälp och hälsokunskap Marcus
Nyberg, 16 t, Kursavgift 60,00 €

Grundkursen i första hjälpen ger grundläggande
kunskaper och färdigheter att hjälpa i
nödsituationer och vid vanliga sjukdoms- och
olyckssituationer, samt ger information om hälsans
befrämjande. I kursen ingår också användning
av hjärt-lung-räddning-defibrillatorutrustning.
Kursen följer FRK:s direktiv och är i kraft 3 år. För att
bli godkänd krävs att man deltar varje kursgång.
Så länge kursen är i kraft kan man repetera den
en gång. Efter det måste hela kursen gås på nytt.
Kursavgiften inkluderar FRK:s registreringsavgift
23,00 € (innehåller moms 24%). Detta gör det
möjligt att gå in i FRK:s utbildningsportal. Efter
godkänd kurs registreras kursdeltagaren i
utbildningsportalen och får ett mobilkort över
prestationen. Kursen hålls två lördagar 13.2 och
20.2 kl. 9-15. Ta med matsäck.

På kursen är det möjligt att uppdatera den
ikraftvarande första hjälpen kursen. Kurserna i
FHJ1 och FHJ2 är i kraft 3 år. När du repeterar dina
kunskaper på kursen, uppdateras också FHJ-kortets
giltighetstid. Det ikraftvarande kortets giltighetstid
kan bara uppdateras en gång. Efter det bör du gå
hela kursen på nytt. Obs! Ta med ditt FHJ-kort som
är i kraft.
Kursavgiften innehåller FRK:s registreringsavgift
23 € (inkl. moms 24%). Detta gör det möjligt
att komma in i FRK:s utbildningsportal. Efter
godkänd kurs registreras kursdeltagaren i
utbildningsportalen och får ett mobilkort över
prestationen.

90502 FRITIDSKLUBBEN
21 t, Kursavgift 25,00 €

Kom med och delta i frilufts- och kulturaktiviteter.
Nya och gamla med! Ingen förhandsanmälan
behövs till institutets kansli. Nya deltagare, ta
kontakt med Elisabeth Hagström, tel. 040-4198028.
Vi informerar skilt om tider och planeringen. Kursen
ordnas i samarbete med DUV Karlebynejden.

70502 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN
Donnerska skolan, klassrum, Banérgatan 3-5
Tis 2.2.2021 kl. 18.00–21.00
Utbildare i första hjälp och hälsokunskap Marcus
Nyberg, 4 t, Kursavgift 40,00 €

Den som avlagt kursen kan inleda livräddande
första hjälpen i de typer av situationer som
behandlats under kursen.
KURSPROGRAM VÅREN 2021 • 9

MAT

bakar både olika klassiska och moderna glutenfria
bakverk.
Ingredienskostnader tillkommer och betalas
kontant till kursledaren i samband med
kurstillfället. Summan meddelas före kurstillfället.
Anmälan senast 8.2.2021.

60505 BAKA SÖTA GLUTENFRIA BAKVERK
Donnerska skolan, undervisningskök, Banérgatan 3-5
Tis 9.3.2021 kl. 18.00–21.00
Fanny Nykvist, 4 t, Kursavgift 15,00 €

MAT

Se ovanstående kurs 60504. Anmälan senast
25.2.2021.

60502 CHOKLAD- OCH PRALINKURS
Donnerska skolan, undervisningskök, Banérgatan 3-5
Tis 23.2.2021 kl. 18.00–21.00
Fanny Nykvist, 4 t, Kursavgift 20,00 €

Under kursen får du lära dig mera om choklad. Vi
går bl a igenom vad temperering är och hur man
tempererar choklad. Du får också göra dina egna
chokladpraliner där du målar med chokladfärg,
tempererar och fyller pralinskalen med valfri
smaksättning.
Ingredienskostnader 10-15 €/person tillkommer.
Summan meddelas före kurstillfället och
betalas kontant till kursledaren i samband med
kurstillfället.
Anmälan senast 12.2.2021.

60503 CHOKLAD- OCH PRALINKURS
Donnerska skolan, undervisningskök, Banérgatan 3-5
Tor 11.3.2021 kl. 18.00–21.00
Fanny Nykvist, 4 t, Kursavgift 20,00 €

60506 LAGA MAT TILLSAMMANS
Donnerska skolan, undervisningskök, Banérgatan 3-5
Tis 16.00–19.00, 19 – 26.1.2021
Fanny Nykvist, 8 t, Kursavgift 10,00 €

Kursen är riktad till föräldrar och barn i åldern
5-12 år. Under kursen får barnen och föräldrarna
tillsammans tillaga en varm måltid och en efterrätt.
Under kursen diskuteras också matsvinn och hur vi
kan förminska den!
Ingredienskostnader 15-20€/familj tillkommer.
Summan meddelas före kurstillfället och
betalas kontant till kursledaren i samband med
kurstillfället. Du kan anmäla barnen som deltar
från samma familj på samma anmälningsblankett.
Högst två barn per familj. Meddela om möjliga
allergier.
Anmälan senast 11.1.2021.

60507 LAGA MAT TILLSAMMANS

Se ovanstående kurs 60502. Anmälan senast
25.2.2021.

Donnerska skolan, undervisningskök, Banérgatan 3-5
Tor 17.00–20.00, 4 – 11.2.2021
Fanny Nykvist, 8 t, Kursavgift 10,00 €

60504 BAKA SÖTA GLUTENFRIA BAKVERK

Se ovanstående kurs 60506. Anmälan senast
25.1.2021.

Donnerska skolan, undervisningskök, Banérgatan 3-5
Ons 17.2.2021 kl. 18.00–21.00
Fanny Nykvist, 4 t, Kursavgift 15,00 €

Under kursen ges en kort introduktion angående
glutenfri kost och vad det innebär i vardagen. Vi
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SPRÅK, DATATEKNIK, MUSIK

DATATEKNIK
10501 VI LÄR OSS ANVÄNDA
SMARTTELEFON (ANDROID)
Institutshuset, Evald-klassen, Vasavägen 7
Tis 10.15–12.30, 19.1 – 23.2.2021
Jennica Hagström, 18 t, Kursavgift 39,00 €

SPRÅK
05507 HAUSKA TAVATA - SUOMEN
KESKUSTELUKURSSI
Institutshuset, Katri-klassen, Vasavägen 7
Mån 19.10–20.40, 18.1 – 29.3.2021
Ulrika Kankkonen, 20 t, Kursavgift 34,00 €

Känner du dig osäker när du ska tala finska? Kom
med och aktivera dina muntliga färdigheter på
ett roligt och kravlöst sätt! Vi diskuterar vitt och
brett kring olika ämnesområden i smågrupper.
Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå B1-B2.

05532 TALK ABOUT THIS AND THAT

På kursen lär man sig bättre känna den
egna smarttelefonen. Du får handledning
i t ex inställningar, textmeddelanden,
fotografering, överföring av bilder, e-post och
kalenderfunktioner. Kursdeltagarnas önskemål
beaktas också i mån av möjlighet.

10502 PRIVATLEKTIONER I DATATEKNIK
Institutshuset, Evald-klassen, Vasavägen 7
Mån-tors 9.00–17.00, 18.1 – 29.4.2021
Jennica Hagström, 30 t, Kursavgift 17,00 €

Individuell undervisning i datateknik. Behöver
du hjälp med datorn, pekplattan eller mobilen?
Boka en privatlektion. En lektion är 45 min / 17 €.
Läraren kontaktar kursdeltagarna för att komma
överens om tidpunkt. Anmäl dig, så tar vi kontakt.
Lektionerna hålls mån-tors kl. 9.00-17.00.

Länsipuiston koulu / Västraparkens skola, klassrum,
Torggatan 41A
Mån 19.30–21.00, 18.1 – 19.4.2021
Penelope Colston, 24 t, Kursavgift 42,00 €

MUSIK

Aktivera dina muntliga språkkunskaper på ett
roligt och effektivt sätt genom att diskutera olika
ämnesområden. Kunskapsnivå B1-B2.

Konsthuset Renlund, klassrum 3, Borgmästargatan 32
Mån 18.00–18.30, 18.1 – 29.3.2021
Lena Eklund, 6,70 t, Kursavgift 21,00 €

05035 MORNING CLUB

Vi sjunger och leker olika sång- och rytmlekar.
Kursen passar för barn i åldern 5-7 år.

15561 MUSIK OCH RYTMIK FÖR BARN

Lätt konversation på engelska, där huvudvikten
är på att utvidga ordförrådet samt förbättra den
muntliga färdigheten. Både parvisa övningar och
övningar i små grupper om vardagliga och aktuella
händelser. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå A1.

EMMILOTTA MUURAISKANGAS

Institutshuset, Vuokko-klassen, Vasavägen 7
Ons 10.00–11.30, 20.1 – 31.3.2021
Penelope Colston, 20 t, Kursavgift 34,00 €
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MOTION OCH HÄLSA, KONSTÄMNEN

Vi tränar hela kroppen med konditionsmaskiner,
hantlar och gummiband.

20570 BARNYOGA
Konsthuset Renlund, Borgmästargatan 32
Tis, tors 16.30–17.15, 1 – 10.6.2021
Lena Eklund, 4 t, Kursavgift 15,00 €

Yogakurs för barn i 6 - 8-års ålder. Vi bekantar oss
med yogarörelser i samband med lek och sagor.
Kursen hålls tis 1.6, tors 3.6, tis 8.6 och tors 10.6 kl.
16.30-17.15.

MOTION OCH HÄLSA
20505 STIGLÖPNINGSTEKNIK
Utomhus
Ons 18.00–18.45, 7 – 28.4.2021
Antonia Haga, 4 t, Kursavgift 15,00 €

För dig som vill bli bättre på att springa i terrängen
utanför de släta stigarna. Kanske du planerar
att delta i någon tävling i backig och stenig
terräng? Lär dig att springa i varierande terräng.
Kursen är inriktad på löpteknik och att stärka
egenskaper som krävs i utmanande terräng. Alla
konditionsnivåer är välkomna!
Kursen sker utomhus på elljusspår och i terrängen
i Karleby. Första kurstillfället vid Roskaruka.
Åldersgräns från 16 år uppåt.

20510 FUTSAL
Idrottsgården, bollhallen, Frihetsvägen 1
Fre 20.00–21.00, 29.1 – 16.4.2021
Rui Antonio Teixeira Rocha, 13,30 t, Kursavgift 25,00 €

Futsal är en lagsport på mindre plan för 5 + 5
spelare. Obligatoriskt med inomhusskor. Kursen är
för alla från 15 år och uppåt.

20516 STYRKETRÄNING MED
KONDITIONSMASKINER
Såka byagård, Gamla Skrabbvägen 12
Ons 17.45–18.45, 13.1 – 21.4.2021
Marina Kulla, 18,62 t, Kursavgift 34,00 €
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20571 SKOGSYOGA
Sandhagens rekreationsområde, parkeringsplatsen
Lör 14.00–14.45, 22 – 29.5.2021
Lena Eklund, 2 t, Kursavgift 15,00 €

Vi gör en yogaövning i skogsmiljö. Övningen
innehåller yogarörelser, andningsövningar och
eventuellt en meditation. Passar åt både nybörjare
och längre hunna som vill pröva på att göra
yogaövningar i naturen.
Vid regn hålls kursen i institutshusets festsal,
Vasavägen 7.

KONSTÄMNEN
37511 VI MÅLAR MÄNNISKOR,
DJUR OCH NATUR
Bildkonstskolan/ målarsalen, Folkskolegatan 6 b
Fre 17.00–21.00, Lör 9.00–16.00
19 – 20.2.2021
Esa Tiainen, 13 t, Kursavgift 25,00 €

Fri målningsteknik, akvarell, olja, akryl m fl. Vi
behandlar bl a människans och djurens anatomi,
bildkomposition, färger, kontraster, valörer mm.
Motiv från egna eller lärarens uppslag, t ex porträtt
från egna foton. Naturmotiv enligt egna eller
lärarens uppslag. Eget material.

TRISTAN ELVKULLA

WILHELMI MOURUJÄRVI

KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA
Bildkonstskolan ger grundläggande
konstundervisning enligt den fördjupade
lärokursen för undervisning i visuell framställning.
Eleverna får en stabil grund inom bildkonsten och
också på många andra utbildningsområden. Och
med visuell uttrycksförmåga och mottaglighet för
konst berikas livet.

Bildkonstskolans adress
är Folkskolegatan 6b. Kansliet är öppet
ons kl 9.00-15.00, tors kl 14.00-20.00
och fre 9.00-12.00. tel 040-806 5167,
servicesekreterare Nina Finne.
Bildkonstskolans e-post är
ktk-bks@kokkola.fi och
webbtjänsten www.kokkola.fi/kso-kni. Du
hittar också Bildkonstskolan på Facebook
och Instagram.

Kontaktuppgifter
Isosaari Aija, rektor 044 780 9526
Koskinen Kukka-Maaria, bildkonstlärare
040 806 5327
Pokela Heidi, bildkonstlärare 044 780 9523
heidi.e.pokela@kokkola.fi
Finne Nina, servicesekreterare 040 806 5167
Klapuri Juho, kvällsvaktmästare
040 806 5384
e-post: fornamn.efternamn@kokkola.fi

ANMÄLNING AV NYA ELEVER
Anmälan till bildkonstskolans ordinarie
undervisning för läsåret 2021-22 sker via
webbtjänsten 1-30.4.2021. Ansökningen gäller
barnen som är födda 2013, 2014 eller 2015. Man
kan fråga efter lediga platser för äldre barn under
läsåret av bildkonstskolans rektor.
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