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Herlev Billedskole 
er for alle børn og unge, som bor i Herlev. 
På billedskolen er det lysten, der driver 
værket. Om du har tegnet i flere år eller 
aldrig sat en streg, det er underordnet. Det 
vigtige er, at du har lyst til at være kreativ, 
og så skal vi nok sammen sørge for, at du 
udvikler dig fra det niveau, du er på, når 
du starter. Undervisningen foregår på små 
hold, så der er god tid til at vejlede og in-
spirere dig til at gøre det lige på din måde. 
På billedskolen møder du også andre med 
samme interesse som dig, og sammen med 
dem lærer du en masse nyt i en rar  
atmosfære i vores lyse billedkunstlokale. Så 
bliver du glad af at tegne eller blande 
farver, male, bygge, lime, klippe, 
konstruere, modellere, lave skulpturer,  
eller få gode ideer og lave sjove projekter, 
og kan du lide at fordybe dig, så er 
billedskolen måske noget for dig. 
På billedskolen taler vi også om, hvordan 
forskellige kunstneres  værker påvirker os, 
og om hvilke teknikker de har brugt, og 
hvilken stemning værkerne sætter os i. I 
vores program kan du læse lidt om, hvad 
billedskolens undervisere har af ideer til 
det hold, du vil gå på. Der er ikke plads til 
at skrive alt, så regn endelig med, at der vil 
komme til at ske en masse mere, ligesom 
der er plads til, at du og holdet sammen får 
ideer.
Velkommen!

Mandag- til torsdags-holdene starter 
kl. 15.15 og slutter kl. 17.45  

Fredagsholdet for de yngste, starter kl 
14.30 og slutter kl. 16.30

Tænker du på at blive elev på billedskolen 
efter sommerferien, skal du læse vores 
program sammen med dine forældre og gå 
ind på www.herlevbilledskole.dk og 
tilmelde dig ved at følge anvisningerne, så 
hurtigt som muligt og senest 15. juni. Vi 
åbner for tilmeldinger 15. maj 2022.
Vi har i de senere år haft flere tilmeldinger 
end pladser, og vi optager og sætter derfor 
elever på venteliste i den rækkefølge, som 
vi modtager tilmeldingerne. 

Vi glæder os til at se  
dig på billedskolen.

Signe Dahlerup  
Leder af Herlev Billedskole
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SÆSON 2022-23
Sæsonen starter 29. august 2022 og 
fortsætter for alle hold 30 undervisnings-
gange. Billedskolen følger Herlevskolernes 
almindelige ferieplan, og undervisningen 
slutter i starten af maj 2023. 

6. august 2022 kl. 16 -18 tyvstarter vi vores
nye sæson med fernisering på
elevudstillingen "HAVEN" på
Gammelgaard. Her kan du komme og se,
lidt af hvad eleverne fandt på i sæson
2021-22. VEL MØDT!

Læs mere om de forskellige hold på de 
følgende sider.

Tilmelding 
Bindende tilmelding sker ved at gå ind på 
www.herlevbilledskole.dk og følge anvis-
ningerne her.  
Du vil efterfølgende modtage en bekræf-
telse på, at tilmeldingen er modtaget og at 
du er kommet på venteliste. Inden 
sommerferien vil du modtage oplysninger 
om hvilket hold, du er blevet optaget på.

Gentilmelding 
Ønsker du efter sæson 2021-22's afslutning 
fortsat at gå på billedskolen, skal du 
tilmelde dig på ny, og er garanteret en 
plads, hvis du tilmelder dig senest den 1. 
juni 2022.

Betaling 
Betaling for hele året udgør kr.1200 kr.-
Opkrævning sker 2 gange á kr. 600,-
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Du vil, sammen med optagebrevet modta-
ge information om, hvorledes betalingen 
kan foregå via pengeinstitut eller netbank. 
Betaling inden 1. september 2022 for 
1. rate. Betaling for 2. del af sæsonen skal
foretages d. 1. januar 2023. Betalingen
dækker undervisningen og de almindelige
materialer.

Udmeldelse 
Du er indmeldt for en hel sæson.
Eventuel udmeldelse i løbet af sæsonen skal 
ske skriftligt - via e-mail - til skolens kontor. 
Der betales for løbende måned plus en 
måned. 

Undervisning for voksne 
Herlev Billedskole har også undervisning for 
voksne. Der undervises i grafik, portræt-
tegning og portrætmaling, akvarel, "mixed 
media", akrylmaling og i skulptur. Se mere 
på vores hjemmeside under "Klippekortet".

Herlev Billedskole er på Facebook. 
Vil du finde os, søg på ”Herlev Billedskole”.
Vi er også på Instagram, søg på "Herlev_Billedskole" 

Du kan også gå ind på vores hjemmeside www.herlevbilledskole.dk.
På hjemmesiden finder du bl.a. mere information om den enkelte underviser.

Som billedskoleelev vil du desuden med 
jævne mellemrum modtage nyhedsbreve.



Herlev Billedskole samarbejder også 
med kommunens Borgerservice
børneinstitutioner, folkeskoler, 
ældreinstitutioner, og 
special tilbud.

Her kan grupper komme og lave projekter, 
som kræver plads, særlige materialer og 
teknikker, som måske ikke er kendt i 
forvejen. 

De yngste og de ældste

Vi er også åbne for samarbejde på tværs af 
aldersgrupper og har f.eks. haft et forløb, 
hvor børnehavebørn og ældre borgere har 
mødtes og fortalt historier, og med 
udgangspunkt i disse fortællinger har bør-
nene og de ældre sammen tegnet et helt 
Memoryspil, som de så har spillet sammen.

Skoleklasser kan fordybe sig 
Her vil der være mulighed for at klasser 
kan arbejde med mange forskellige 
kunstneriske udtryk som del af et eller flere 
valgfag indenfor de kreative fag eller 
arbejde med den billedkunstneriske del af 
et specifikt skoleforløb. 
Både korte og lange forløb kan arrangeres. 
Vi kan arbejde med grafiske processer og 
med traditionelt og eksperimenterende 
maleri,  brugskunst, skulptur og meget 
mere.
Den Kulturelle Rygsæk
Hvert forår kommer alle kommunens 2. 
klasser i forbindelse med Den Kulturelle 
Rygsæk på 2 1/2 dags workshop ledet af 
udøvende kunstnere.

Partnerskabsaftale

I fire år i træk har alle kommunens 7. 
klasser lavet et intenst billedbogsprojekt i 
samarbejde med billedskolen og i 2020 
indstiftede vi sammen med Herlev Bibliotek 
en pris "Årets Billedbog Herlev". Herlev 
Byskoles 7 b. vandt i 2021med billedbogen 
"Plantemordet". Bogen kan lånes på 
biblioteket!

Særlige forløb- Et bedre liv med kultur

Herlev Billedskole er aktiv ,når det gælder 
om at lave projekter, som specifikt kan 
medvirke til at skabe progression og "et 
bedre liv med kultur" for udvalgte grupper 
af Herlev borgere, for hvem det kan give 
mening. 
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Ring/skriv til billedskolen for et samarbejde, 
og for at høre nærmere om vores 
undervisningskompetencer og priser.



Kan du lide at tegne, bruge din fantasi, lege med det 
kreative på forskellige måder? 

Så er dette holdet for dig. Du vil lære nogle tegneteknikker og færdigheder, som du 
kan bruge fremover. Vi øver os i at tegne på det niveau, hvor du er. I samlet flok 
eksperimenterer vi med forskellige materialer, teknikker og stilarter til skiftende 

temaer.

MANDAG KL. 15.15 - 17.45 Belinda Larsen Maria Buchmann MANDAG KL. 15.15 - 17.45

TEGNEHOLD 1 : 2.-5.KLASSE TEGNEHOLD 2 : 8.KLASSE-3.G

Kan du lide at tegne og finde på? Måske vil du søge ind på en videregående 
uddannelse, hvor det at kunne tegne er et krav? Eller vil du bare gerne hygge dig 
med andre tegne-interesserede og forbedre din kunnen? På dette hold øver vi os i 
forskellige tegneteknikker og stilarter. Du vil lære processen fra den første skitse til 
den rentegnede færdige tegning at kende. Uanset hvor meget du har tegnet før, 
udfordres du der, hvor du er. Hvordan laver man et godt karakterdesign? Hvordan 
opbygger man en spændende historie til fx en tegneserie? Hvad er vigtigt, når 
man designer en plakat? Det er alt sammen noget, vi vil arbejde med. 
Du har mulighed for at få hjælp, til lige præcis de udfordringer DU møder, når du 
tegner, og du kan få feedback på dit portfolio, hvis du vil søge ind på en kreativ 
uddannelse. Desuden kan du få råd og vejledning til at navigere i de muligheder, 
der findes inden for kreative uddannelser. 
Men vigtigst af alt; så hygger vi os med hinanden! 
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Vi kunne f.eks. tegne eller bygge :
 Underlige monstre, pirater, kæledyr og andre fjollede figurer.

Skabe vores egne tegnefilmsfigurer. Undersøge karakterdesign og dens omgivelser. 
Tegne biler, huse og andre ting i perspektiv. Øve os i at se silhouetter, lys og skygge. 

Tegne realistisk eller i 3D. Måske lave skitser til et computerspil.
...Kun fantasien sætter grænser, når vi tryller med blyanten.



TIRSDAG KL. 15.15 - 17.45           Joachim Fleinert Signe Dahlerup TIRSDAG KL. 15.15 - 17.45

KUNSTHOLD 1 : 3. - 6. KLASSE KUNSTHOLD 2 : 6. - 10. KLASSE

Elsker du at være kreativ og at drømme dig ud i en verden af farver og former? På 
Kunsthold 1 arbejder vi med den lille kunstner, vi alle er født med i maven. 
Stemmen,der fortæller os, hvad vi kan lide, synes er smukt, er flot og spændende. 
Vi kommer til at arbejde med mange forskellige ting, hvor vi vil lære om portræt, 
arkitekttur, design, gadekunst (også kaldet street-art) og meget mere. Igennem 
året, kommer jeg til at vise dig, hvad voksne kunstnere har lavet, som kan inspirere 
dig til selv at kaste dig videre ud i kunstens fascinerende verden – en verden hvor 
der ikke findes noget rigtigt eller forkert. Vi lærer også vores kunstner i maven at 
turde være sig selv, at være sin helt egen, og at sige ’pyt’når det en gang imellem 
sker, at ens forestillinger og forventninger ikke spiller efter samme melodi. Det 
vigtigste er, vi har det sjovt og hyggeligt. Så kom og vær med på en kreativ rejse, 
med små leg og sjove opgaver, hvor vi vil arbejde med kollage, maleri, tegning, 
skulpturer, fotografi og meget mere.  

På dette hold, skal vi udforske lidt af hvert. F.eks. lyset og NUET.. Hvordan kan vi vise 
det? og få det ned på papiret? Kan et rum være intenst? Fuld af ensomhed eller god 
energi? Og hvordan vil du male det? Vi skal have det hyggeligt og være seriøse på en 
og samme tid. Vi skal udvikle lige præcis DIN måde at gøre tingene på, og jeg vil 
skubbe lidt til dig for at fremelske din egen stil, og jeg vil rose dig for bare at turde 
prøve. Jeg elsker grøn og har det svært med mørklilla. Måske har du det anderledes? 
Det skønne ved kunst er, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert! 
På dette hold vil vi sammen kigge på verdenskunst, dansk såvel som udenlandsk, og 
lade os inspirere af måden kunstnerne arbejder på, for dernæst at finde vej selv. Vi vil 
som regel have flere ting i spil på en gang, således, at der er mulighed for at arbejde 
i eget tempo og fordybe sig på en måde, der giver den største glæde for dig! 
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ONSDAG KL. 15.15 - 17.45 Maria Buchmann Ann Louise Andersen ONSDAG KL. 15.15 - 17.45

KUNSTHOLD 3 : 1. - 3. KLASSE KUNSTHOLD 4 : 3. - 5. KLASSE

Kan du lide at male, tegne, bygge og finde på? 
På dette hold skal vi bruge vores sanser ved at tegne og male til god musik og sjove 
historier og have hænderne i maling, ler, gips osv. Vi skal bl.a. lave hver vores mini-
teater og en hjemmelavet julekalender. 
Du vil også lære lidt om nogle berømte kunstnere, og vi aflurer nogle af deres tips og 
tricks. Sidst men ikke mindst skal vi lave kunsteksperimenter. Hvordan maler man en 
smag, og hvordan ser en lyd ud? Hvordan tegner man lys? Det er nogle af de ting,vi 
undersøger i løbet af året. Vi skal også prøve at lave billeder ved hjælp af sæbebobler 
og sugerør. 
Du får din helt egen skitsebog, og vi holder en årlig udstilling, hvor din familie og 
venner kan komme og se dine værker. Ikke mindst skal vi hygge os med hinanden!  
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Synes du det er sjovt at bygge, klippe, klistre, male, tegne og grine så er dette hold 
noget for dig. Vi skal lave kunstværker med alle mulige materialer og metoder. Gips, ler, 
aviser, maling, linoleum, sukker og alt muligt andet vil være nogle af materialerne. Vi 
skal både eksperimentere og lege med materialerne. Nogle gange får vi et smukt 
resultat og andre gange lykkedes det måske ikke. Vi vil tale om at eksperimentere og 
“fejle” og at processen nogle gange kan være målet i sig selv.  Først og fremmest skal vi 
have det sjovt. Alle kan være med, hvis bare man har lysten. Vi skal også øve os i at 
tegne, det vi ser. Vi lærer, hvordan man tegner skygger og maler abstrakt. Undervejs 
lader vi os inspirere af danske såvel som udenlandske kunstnere. Vi skal bygge 
skulpturer/objekter/figurer ud af alle mulige materialer fx slik. Vi skal trykke, male og få 
fingrene ned i klister. Vi vil både lave projekter i stor og lille skala, individuelt og i 
fællesskab.



TORSDAG KL. 15.15 - 17.45 Maria Buchmann Marianne Sørensen TORSDAG KL. 15.15 - 17.45
TEGNEHOLD 3 : 5. - 7. KLASSE KUNSTHOLD 5 : 1. - 3. KLASSE
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Kan du lide at tegne og bruge din fantasi?
På dette hold vil du forbedre dine tegneevner sammen med andre, der har samme 
interesse som dig. Du vil komme til at snuse til digital tegning, eller blive endnu bedre, 
hvis du allerede tegner digitalt. Vi skal opfinde og tegne verdener, du selv finder på, og 
vi kommer til at arbejde med tegning, illustration, fortælling og lign. Som elev kan du 
også komme med ideer til ting, du gerne vil arbejde med, og du kan få indflydelse på, 
hvad vi skal lære i løbet af året. Dog vil nogle ting være obligatoriske. Du vil bl.a. lære 
at bygge et værk op fra bunden med skitser, rentegning, tekst og farvelægning. 
I undervisningen lader vi os inspirere af gode grafiske noveller og animationsfilm, og du 
vil lære forskellige tegneteknikker og stilarter at kende. 
Hvordan skaber man et billede med dybde? Hvordan skaber man en karakter, der har 
personlighed? Det er nogle af de spørgsmål vi arbejder med, alt imens vi hygger os med 
hinanden!  

Har du lyst til at

• lave skøre og sjove og smukke malerier
• lave malerier med prikker og streger og mange lag
• male med svampe og pap og pensler og ruller
• lave figurer af ler og gips - eller af ståltråd og plastik og skrammel
• kigge på kunstværker, som ”rigtige” kunstnere har lavet

- fx Heerup, Picasso og Sylvester - og få gode idéer og spændende tips
• lave øvelser og skitser og lære at blande farver
• bygge med pap og træ og dimser og dutter
• lave masser af eksperimenter og bruge din fantasi?

- så er mit hold måske lige noget for dig?!



FREDAG KL. 14.30 - 16.30 Inéz Mortensen

KUNSTHOLD 6:  0. - 2. KLASSE Unge skaber kultur: fra 13-25 år
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Hvis du tør have det sjovt! Og lege med alle mulige og umulige materialer, hvis du kan 
lide at tegne og male, klippe og klistrer og bygge med pap og pinde, hvis du kan lide at 
få snavsede fingre og grine af fjollede udtryk og skøre ideer, så skal du bare komme og 
gøre det sammen med os om fredagen. Vi bliver også kloge på farver og alle mulige slags 
materialer og vi bliver dygtige med saks og limpistol! Vi bliver gode til at snakke om det 
vi har lavet og vi hygger os, fordyber os og undersøger nye mærkelige veje ind i 
billedkunsten sammen! Du må meget gerne finde noget gammel tøj frem, som du kan 
have med og tage på henne på billedskolen, hver gang du skal til billedkunst. Vi har 
forklæder, men man ved aldrig hvad der kan ske...

Signe Dahlerup      DET ER GRATIS          Diverse workshops / events
events 

Herlev kommune er med i Kulturmetropolen, som bla. har fokus på at unge skal kunne 
skabe kultur i samarbejde med kulturinstitutioner, hvor det er unge, der får ideerne, og 
sammen finder vi så ud af, hvordan de kan blive til virkelighed. I efteråret 2020 fandt 10 
unge f.eks... på at lave en stoftryk/broderi workshop her på Herlev Billedskole. Det blev 
en kæmpe succes på den RÅfestival vi var på i Helsingør i oktober 2021.
Der kom 150 andre unge på besøg i workshoppen, som blev styret af de unge fra 
Herlev!
Vi skal lave en ny workshop til efteråret -  Hvad skal vi lave? Vær med til at bestemme! 
Kom og vær med! 

SÆT  også allerede nu X i kalenderen Lørdag den 13. januar 
2023 RÅFESTIVAL I VÆRLØSE
Ring/skriv til Signe på 40 16 67 64/ signe.dahlerup@herlev.dk
hvis du er interesseret!



Herlev Billedskole er stolte over at få lov at udstille på 

Gammelgaard som en fast tradition, som afslutning på billedskole- 
                              året og som opstart til ny sæson.
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  Mandag til fredag         Maria Hoffmann           Kom og se elevudstillingen "HAVEN". 
Fernisering fre d.5. aug. 2022 kl .16

Hej mit navn er Maria. 
Jeg er 28 år. 
Jeg kommer selv fra Herlev født og opvokset HerlevVit. 
Jeg er fleksjobber her på Herlev billedskolen. 
Og har selv gået på Herlev Billedskole i  9 1/2 år da jeg var barn. 
Jeg hjælper til på de forskellige hold. 
Er fast på tirsdag og fredag. 
Er glad for at arbejde med børn og at være der som ekstra hjælp. 
Jeg elsker at tegne, male og lave keramik. 
Og bygge ting. Jeg ser mig selv som meget lærenem. 



HERLEV BILLEDSKOLE SÆSON 2022-23
VI ÅBNER FOR TILMELDINGER
15. MAJ FOR BØRN OG UNGE

(15. AUGUST FOR VOKSNE)

Tilmelding sker via vores hjemmeside
www.herlevbilledskole.dk




