
Holdene
Hold 1 Svanninge Skole
Tirsdage kl.15.00-17.00 (fra 1.kl.) start 10/9 Lærer: 
Anne-Gerd Juul 
email: streich@mail.dk

Hold 2 Byskolen i Faaborg
Onsdage kl.15.00-17.00 (1.-3.kl.) start 11/9
Lærer: Karsten Auerbach 
email: karsten@auerbach-art.dk

Hold 3 Byskolen i Faaborg 
Mandage kl.16.00-18.00 (4.-9. kl.) start 9/9
Lærer: Karsten Auerbach
email: karsten@auerbach-art.dk

Hold 4 Hillerslev, Hjemly Friskole 
Mandage kl.15.00-17.00 (fra 2. kl.) start 30/9
Lærer: Christian Streich + Oliver Streich
email: oliverstreich@gmail.com

Hold 5 Keramik i Byskolen i Faaborg 
Tirsdage kl.16.00-18.00 (fra 3. kl.) start 10/9
Lærer: Lajla Holm
email: lajlaholm@live.dk

Hold 6 Årslev, Broskolen
Onsdage kl.14.50-16.50 (fra 2. kl.) start 11/9 
Lærer: Lotte Zacho Christiansen
email: billedkunstlotte@gmail.com

Hold 7 Ferritslev Friskole
Tirsdage kl.14.00-16.00 (4.-6. kl.) start 10/9 
Lærer: Annemette Alban
email: annemettealban@hotmail.com

Hold 8 Broby (Afd. Pontoppidan)
Tirsdage kl.15.00-17.00 (fra 2. kl.) start 10/9 
Lærer: Ella Rasmussen
email: ella.ras.79@gmail.com

Hold 9 Byskolen i Faaborg
Torsdage kl.15.00-17.00 start 26/9 
Lærer: Janet Juul Larsen
email: jju@janetjuullarsen.dk
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Tilmelding
Tilmeldingen foregår direkte til din 
lærer. Udfyld kuponen eller send en 
mail til din lærer, så modtager du en 
velkomstmail med et kontonummer 
i august/september.
Email adressen finder du under 
hvert  hold eller på vores hjemme-
side

Vi forbeholder os retten til ikke at 
starte holdet ved for få tilmeldinger.

Sæt kryds
[ ] Hold 1, Svanninge (ti)
[ ] Hold 2, Byskolen, Faaborg (on)
[ ] Hold 3, Byskolen, Faaborg (ma)
[ ] Hold 4, Hjemly (ti)
[ ] Hold 5, Keramik, Faaborg (ti)
[ ] Hold 6, Årslev (on)
[ ] Hold 7, Ferritslev (ti)
[ ] Hold 8, Broby (ti)
[ ] Hold 9, Byskolen, Faaborg (to)

40 timers undervisning i skoleåret 19/20
Navn: ................................................................
Adresse: ...........................................................
Fødselsdag: ......................................................
Elevens tlf: ........................................................
Klasse (efter sommerferie) ..............................
Forældrenes tlf.:................................................
Forældrenes email: ...........................................
Forældres underskrift: ......................................
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er Danmarks ældste børnebilledskole. 
Den blev grundlagt i 1983 og har i dag børn på 9 hold. Det 
er en grundlæggende holdning, at Billedskolen skal være 
dér, hvor børnene er. Dette betyder, at der i år er hold i Svan-
ninge, Hillerslev, Årslev, Ferritslev og fire hold i Faaborg. 
Børnebilledskolen benytter lokaler i folkeskolerne i Svan-
ninge, Årslev, på friskolerne i Ferritslev og Hillerslev, mens 
vi er så heldige at have vores egne lokaler i Byskolen i 
Faaborg. 
Undervisningen foregår efter skoletid, og det koster kr. 700,- 
for 40 timers undervisning og materialer. 
Lærere på holdene er dels kunstnere fra Faaborgegnen, dels 
lærere med billedkunst som liniefag. 
Undervisningen er meget alsidig. Naturligvis er der en grun-
dlæggende pædagogisk holdning i Børnebilled-   skolen, men 
som ved al anden form for undervisning er det i høj grad op 
til den enkelte lærer selv at plan-
lægge sin undervisning. 
Faaborg Børnebilledskole har som 
sit primære mål: Ved undervisning 
af børn i Faaborg og omegn, at ud-
vikle deres evner og lyst til at give 
billedmæssigt udtryk for oplevelser 
og forestillinger og derigennem at 
fremme en alsidig og harmonisk 
udvikling hos dem.

Faaborg Børnebilledskole er en forening med følgende bestyrelse:

-Oliver Streich (formand) 63610220, oliverstreich@gmail.com
-Anne Gerd Juul, (næstformand) streich@mail.dk
-Janet Juul Larsen (kasserer) jju@janetjuullarsen.dk
-Eva Frellesvig, evafrelle@hotmail.com
-Karsten Auerbach, karsten@auerbach-art.dk

Generalforsamling
Alle forældre og andre interesserede er meget velkomne på vores 
generalforsamling. Forældre til børn i Børnebilledskolen er 
stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Faaborg Børnebilledskole

www.faaborgboernebilledskole
.dk


