ANVISNINGAR TILL ELEVER OM
ANMÄLAN OM FORTSATTA STUDIER I
DAGHEMSGRUPPER FÖR LÄSÅRET 2021–2022

Anmälningstiden för fortsatta studier i daghemsgrupper är 15.2–8.3.2021
I samband med anmälan om fortsatta studier väljer eleverna i daghemsgrupper vilken grupp inom
den grundläggande undervisningen de övergår till. Endast 5-åringar i Mankans daghemsgrupp kan
välja att fortsätta i daghemsgruppen.
För att anmäla dig behöver du personliga Eepos-koder som du har fått antingen i samband med
din förra anmälan om fortsatta studier eller när du började studera vid bildkonstskolan om du
började i mitten av terminen. Koderna har skickats från adressen postitus@eepos.fi. Om du inte
har koder kan du be om dem från skolans kansli (toimisto@espoonkuvis.fi).
Den egentliga anmälan om fortsatta studier inlämnas via Eepos (espoo.eepos.fi) med personliga
koder, INTE genom att anmäla sig som ny elev. Innan du anmäler dig ska du kontrollera att dina
kontaktuppgifter och bildtillstånd är uppdaterade. Även eventuell avslutning av studierna efter
vårterminen anmäls på samma blankett.
Anmäl dig i tid – en försenad anmälan kan innebära att din egen grupp upphör eller att du
inte kan fortsätta i gruppen.
Läsordningen uppgörs i mars–april efter att anmälningstiden för fortsatta studier har löpt ut.
Information om när gruppen inom den grundläggande undervisningen samlas skickas till eleven per
e-post direkt efter att läsordningen har utarbetats. Tidsschemat för daghemsgrupperna
meddelas senare, eftersom grupperna även är beroende av nya anmälda elever och
daghemmets tidtabell. Studerande elever har rätt att byta grupp under april innan de nya
elevernas platser bekräftas i maj. Man kan byta grupp genom att kontakta kansliet.
Kom ihåg att uppdatera dina ändrade kontaktuppgifter så att fakturorna säkert kommer fram – detta
är på ditt ansvar. Använd en sådan adress som du läser regelbundet. En myndig elev får fakturan
till sin egen e-postadress om vi känner till den.
Om det finns något du ännu funderar över kan du kontakta Esbo bildkonstskolas kansli:
toimisto@espoonkuvis.fi, tfn 09 4257 8920 (tis–fre 10–15)

Bekanta dig också med våra sommarkurser: espoonkuvis.fi/kurssi-kerho/kesakurssit

