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Kære elever og forældre på Billedskolen. 

 

Velkommen til sæson 2021/2022 

Vi har samlet en række vigtige og praktiske informationer i denne folder. 

 

SÆSON 

Sæsonen starter mandag den 30. august 2021 og sidste undervisningsdag i 
Billedskolen er tirsdag den 10. maj 2022. 

Der er ferie i uge 42 (efterårsferie), uge 51, 52 og uge 1 (juleferie), uge 7 (vinterferie) 
og uge 15 samt mandag den 18. april (påskeferie).  

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

 

COVID-19/Corona-forholdsregler 

Vi følger myndighedernes til en hver tid gældende retningslinjer samt fortsat udvise 
forsigtighed og sørge for god hygiejne. 

 

DEN DAGLIGE UNDERVISNING I BILLEDSKOLEN  

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

Sygdom og fravær 
Afbud skal meldes direkte til underviseren – og gerne i god tid. 

Du finder kontaktoplysninger på din side i vores elevadministrationssystem, og log 
ind via www.kulturskolerne.dk. Har du glemt brugernavn, så send en e-mail til 
skolen. 

Aflysning af undervisning i tilfælde af underviserens sygdom sker pr. e-mail og sms. 

Påklædning 
Det er vigtigt, at eleverne har tøj på, de kan male i. Medbring selv forklæde og/eller 
malertøj hver gang.  
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Pause 
I hver undervisningsgang vil der være en kort pause. Det er ikke en spisepause, men 
nærmere en drikke- og toiletpause. Alligevel kan det være en god idé at have et 
stykke frugt eller lignende med, da dagen godt kan være lang for mange børn.  

Husk også altid en vandflaske eller drikkedunk. 

 

 

ARRANGEMENTER 
 

Udstilling af værker fra sæsonen 
Billedskolen har fernisering på sæsonens udstilling: 

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 17 i Store sal, Kulturskolerne 

Alle elever er repræsenteret på denne udstilling.  

Udstillingen er åben i dagtimerne frem til mandag den 4. april. 

De udstillede arbejder kan afhentes af eleverne efter udstillingens afslutning. 
 

UNDERVISERE 

Nanna Starck, billedkunstner  

Hanne Ravn Hermansen, billedkunstner 

Christina Hamre, billedkunstner  

Birgitte Søvsø, billedkunstner 

Kimmie Kawauchi, mangategner 

Du kan læse mere om underviserne på www.kulturskolerne.dk 
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Vi glæder os til en ny sæson i Billedskolen! 


