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Bästa elever och MIK-familjer!
Vi hoppas att påsklovet gick bra för er alla och att ni njuter av musikstudierna vid MIK trots
den pågående coronapandemin. Samlar här lite information om vad som är på gång vid MIK,
info om vår egen exitstrategi samt angående fortsättningen av terminen.
Vi fortsätter alltså med samma arrangemang för undervisningen som tidigare, dvs under
12-åriga elever kan komma på närundervisning (2008 födda och yngre), medan de äldre
elevernas undervisning sköts på distans. Smågruppsundervisningen fortgår som
närundervisning enligt den modell vi kommit överens om. Musikleken för 1-2 åringar
fortsätter på distans medan 3-6 åringarna har närundervisning. Den här indelningen fortgår
resten av april. Vi får hoppas att vi kunde öppna upp något i maj så att alla hinner träffa sina
lärare några gånger innan sommaren.
Om restriktionerna lättar upp i maj planerar vi att genomföra någon form av virtuell avslutning
på terminen. Mera information om detta senare.

Allmänna rekommenda oner gällande läget med Covid-19
Fortsättningsvis gäller följande rekommendationer:
●

Om man är sjuk eller har sjukdomssymtom stannar man hemma

●

Vi är alla mycket noggranna med handhygienen och tvättar händerna före lektionen
och efter

●

Desinficeringsmedel finns också att tillgå på alla undervisningsplatser

●

Vi håller alla ett behörigt avstånd från varandra, 2 m, och skakar inte hand eller
kramas

●

All onödig vistelse i musikinstitutets utrymmen undanbedes

●

Alla elever födda före 2008 får sin undervisning på distans

●

Lärarna har munskydd att använda om det är möjligt och om det på grund av
avståndet är nödvändigt.

●

Visir finns att använda för lärarna

●

Vi har en del plexiglas i klassrummen, framförallt i de klassrum där det undervisas
sång eller blåsinstrument

●

Största delen av gruppundervisningen sker på distans

●

För övrigt följer vi med läget och gör de förändringar som är nödvändiga för att hålla
spridningen av viruset på en låg nivå.

Vi är alla tacksamma om ni föräldrar kunde repetera de här instruktionerna med era barn,
tack!

Fortsä ningsanmälningen för nästa läsår
Fortsättningsanmälningen för läsåret 2021-2022 görs via elevhanteringsprogrammet Eepos.
En länk till Eepos kommer att öppnas på hemsidan den 15.4 och vara öppen till den 30.4.
Inom kort kommer ni att få ett e-postmeddelande till barnets egen e-postadress (eller den
första e-postadressen ni uppgivit) med anvisningar om hur ni ska gå tillväga när ni gör er
anmälan om fortsatta studier.
Anmäl er samtidigt till det eventuella biinstrumentet, till musikens gestaltning samt till körer,
orkestrar och band. Vi beviljar biämne i mån av möjlighet för de elever som avlagt
studiehelhet 1.
Musikinstitutets elevregister finns i elevhanteringsprogrammet Eepos. Alla elever har en
egen sida i Eepos där man själv kan följa med sina studier, uppdatera kontaktuppgifter och
ha kontakt med läraren samt samla material från sina studier. Där kan man även välja om
man vill att elevens namn/bilder får publiceras i samband med musikinstitutets verksamhet.
Fortsättningsanmälningen registreras på denna sida under fliken “Anmälning”.

Studiehandledning
Om ni har funderingar och frågor kring studiernas gång och t.ex. vad som kunde vara
lämpliga val kan ni vända er till vår biträdande rektor Nike Lönnqvist på
bitr.rektor@kungsvagen.fi.

Anmälning av nya elever
Anmälningen av nya elever till MIK pågår via vår hemsida från den 6.5 fram till den 16.5.
Vi ordnar ett sångtest för dem som vill ta del av sångundervisningen vid MIK. Sångtestet
ordnas den 25.5 elektroniskt med en på förhand inskickad video samt en intervju. Mera
information i samband med anmälningen.

Vårterminens slut
Den sista undervisningsdagen för läsåret beror lite på vilken veckodag ni har undervisning.
För tisdag till och med söndag gäller vecka 20 som sista undervisningsvecka, den 18.5-23.5.
Gällande undervisningen på måndag blir den sista undervisningsgången vecka 21, dvs den
24.5. Det här kan också vara beroende av om ni har annan överenskommelse med läraren.
Musikleken håller på till vecka 20.

Fakturor
Vårens terminsavgifter skickas till er inom kort från e-post adressen Eepos-postitus
laskutus@eepos.fi. Vänligen kontrollera också er skräppost om fakturan skulle råka hamna
där. Vi meddelar också via vår hemsida när fakturan gått ut. Vänligen kontakta
ekonom@kungsvagen.fi om ni av någon orsak inte har fått någon faktura eller har frågor
kring den.

Mejladresser
Kom ihåg att meddela MIKs kansli om ni byter mejladress så att vi har uppdaterade
kontaktuppgifter till er hela tiden.

Hemsidan
Gå gärna in på MIKs hemsida med jämna mellanrum. Där får ni aktuell info om vad som är
på gång vid musikinstitutet. Info får ni naturligtvis också via t.ex. instagram eller facebook.

Vi önskar er en fortsatt inspirerande vår och hoppas kunna välkomna er
på MIKs konserter igen på hösten!

