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Kære elever og forældre på Billedskolen. 

 

Velkommen til en ny sæson.  

Dette velkomstbrev indeholder en række praktiske informationer, og det er en god ide 
at læse det igennem og notere vigtige datoer. 

 

Påklædning 

Det er vigtigt, at eleverne har tøj på, de kan male i. Vi har små forklæder, men det 
rækker ikke altid. En gammel skjorte med afklippede ærmer og navn i er en rigtig 
god ide.  

 

Mødetid 

Af hensyn til det fælles oplæg er det vigtigt, at eleverne møder til tiden. 

 

Afbud 

Skulle det ske, at I ikke kan deltage en enkelt gang i den normale undervisningstid, 
behøver I ikke melde afbud. – Men det er dejligt hvis I gør. Meget gerne direkte til 
underviseren. Telefonnummer og mail til underviseren kan findes via jeres login. 

 

Ferie 

Billedskolen holder lukket i uge 42, uge 7 og uge 13. Juleferien er fra mandag den 18. 
december 2017 til og med søndag den 7. januar 2018. 

Hvis eleverne holder ferie ud over disse tidspunkter beder vi om, at læreren orienteres 
af hensyn til planlægningen af undervisningen. 

 

Mad og drikke 

Det er en god ide at have lidt pausemad og en vandflaske med hver gang. Der bliver 
ikke holdt nogen større spisepause, men kun en kortere pause. Alligevel kan det være 
rart at have et stykke frugt eller lignende og lidt at drikke med.  
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Arrangementer  

Alle hold vil blive tilbudt en ekskursion ud af huset (undtagen de alleryngste på 0.-1. 
klasse-holdet mandag.)  

 

Billedskolen i GentofteNatten  

Billedskolen på Kulturskolerne er en aktiv del af GentofteNatten, som i år løber af 
stablen den 29. september kl. 19.00-21.00.  

I år fejrer vi yderligere Kulturskolernes 10 års jubilæum på denne dag.  

Alle bliver inviteret. Der kommer nærmere info.  

 

Forårsudstilling  

Billedskolen holder forårsudstilling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 17.00. 

Alle elever er repræsenteret på forårets udstilling. Vær opmærksom på, at sæsonen 
fortsætter frem til og med mandag d. 7. maj.  

De udstillede arbejder får eleverne med hjem inden sidste undervisningsgang. 

 

Billedskolens lærere 

Billedkunstner Nanna Starck 

Billedkunstner Hanne Ravn Hermansen 

Billedkunstner Christina Hamre  

Mangategner Tea Tse Yan Kau 

Se mere om undervisningen og den enkelte lærers profil på hjemmesiden.  

 

Kontaktoplysninger og login 

I kan finde jeres lærers mail og tlf. nr. på elevernes administrationssystem.  
Login finder I på vores hjemmeside www. kulturskolerne.dk.  
Brugernavn er fødselsdato ddmmåå, og I kan få koden tilsendt. 
 
 
 

Vi glæder os til en ny sæson  

Drama og Billedskolen 
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