Elevinfo inför läsåret 2020 – 2021

Bästa elever och MIK-familjer!
Vi hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar trots det besvärliga läget
med coronaviruset. Vi ska ändå försöka inleda terminen vid MIK så normalt som det
är möjligt i det här skedet.
Vi sammanställer här lite information och välkomnar er tillbaka till MIK efter
sommarlovet. Musikleken kommer att få ett eget brev angående er terminsstart.

Allmänna rekommendationer för den här hösten gällande coronaviruset
Vi följer de allmänna rekommendationer som kommer från myndigheterna gällande
corona-restriktioner så som:
· Om man är sjuk eller har sjukdomssymtom kommer man inte till MIK
· Vi är alla mycket noggranna med handhygienen och tvättar händerna före
lektionen
· Desinficeringsmedel finns också att tillgå på alla undervisningsplatser
· Vi håller alla ett behörigt avstånd från varandra, 1-2 m, och skakar inte hand
eller kramas
· All onödig vistelse i musikinstitutets utrymmen undanbedes, även från
föräldrarnas sida. Ni kan föra och hämta era barn till lektionen men vi önskar
att man inte vistas mer än nödvändigt här
· Eleverna får gärna ha munskydd på sig, men det är inget krav från vår sida
· För framförallt sångare finns en del visirskydd att låna från MIKs sida
· Vi kommer också att ha en del plexiglas i klassrummen, framförallt i de
klassrum där det undervisas sång eller blåsinstrument
· En del grupper delas upp så att man inte blir för många i utrymmet. Alla
grupper kommer att vara i tillräckligt stora rum med tanke på mängden
personer
För övrigt följer vi med läget och gör de förändringar som är nödvändiga för att hålla
spridningen av viruset på en låg nivå.

Infotillfälle / Inskription / Utdelning av lektionstider
Vi håller ingen inskription det här året på grund av coronaviruset. Nya elever och
föräldrar kommer att få allmän info om att studera vid ett musikinstitut via e-post.
Läsåret startar torsdagen den 20 augusti. Era instrumentlärare, eller sånglärare,
kommer att kontakta er senast tisdag den 18 augusti för att komma överens om en
lektionstid. Av er egen lärare kan ni sen också få mer info om samspelsmöjligheterna
det här året.

Undervisningen startar
Den enskilda undervisningen, instrument- och sånggrupper börjar från och med
torsdagen den 20 augusti. Övrig undervisning börjar från och med därpå följande
vecka.
Undervisningen sköts i huvudsak som närundervisning. I undantagsfall kan vissa
lektioner hållas på distans om läraren bedömer att kvaliteten på undervisningen inte i
så fall blir lidande. Vi uppmanar till diskussion med er lärare.

Betygsutdelning
Den 2 september kl. 18.00 håller vi en betygsutdelning i Vindängensalen. Vi
välkomnar alla som skulle ha fått betyg i våras samt max två ytterligare personer per
elev. På så vis håller vi deltagarantalet på en passlig nivå för Vindängensalen.

Stipendier
Stipendierna från i våras delas i första hand ut av era lärare. I annat fall kan ni ta
kontakt med kansliet.

Frielevsplats eller nedsatt avgift
Via vår hemsida och terminsavgifterna hittar ni info och blanketten för anhållan om
frielevsplats eller nedsatt avgift. Anhållan för pågående läsår ska lämnas in senast
den 15.9.2020.

Dörrkoder
Dörrkoderna är de samma som förr:

Vindängen: 8356 (vardagar mellan kl. 19 och 20) Det finns även en ringklocka vid
ytterdörren.
Stockhuset: 1974

Nike Lönnqvist ny verksamhetskoordinator
Nike Lönnqvist tar över som ny verksamhetskoordinator och svarar i kansliets telefon
samt på mejladressen kansliet@kungsvagen.fi

Höstlov
MIK håller höstlov torsdag 15.10 - söndag 18.10

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

Övrigt
På vår hemsida www.kungsvagen.fi hittar ni lätt den information ni behöver, förutom
att ni kan följa med vad som är på gång. Gå gärna in på facebook och instagram och
gilla MIK så får ni info även den vägen. Ni kan naturligtvis också ta kontakt med kansliet
i olika frågor som dyker upp.
Vi önskar er en inspirerande musikhöst och välkomnar er tillbaka till MIK och hoppas
att vi kan fortsätta vår fina musikhobby trots det besvärliga läget.
Patrik Smulter och det övriga kansliet

-Nike Lönnqvist
Musikinstitutet Kungsvägen
Verksamhetskoordinator
044 7644900
kansliet@kungsvagen.fi

