
 

 

 
 

 
 

 

Välkommen till kurs 2 för förskolebarn, 5 - 7 år, onsdagar 16.00 – 17.30 
 

 

En kurs där vi målar, tecknar, skulpterar mm. Vi väljer ett tema som vi undersöker och bearbetar ur olika infallsvinkar och i 

olika tekniker. Höstens tema är ”våra sagor i 100 år” 

 

 
 

Lärare Kirsi Strand 

 Mobil: 0457 3429 166 

 

Kursstart  onsdagen den 30 augusti 2017 kl. 16.00 – 17.30. 

 

Plats Bild- och Formskolan, Fabriksgatan 4 

 

Kursavgift 95 euro/termin inkl. material. Syskonrabatt är 10€/barn 

Kursavgiften betalas till: Bild- och Formskolan konto AAB FI4366010001159888 senast den 27.09.2017. 

Fakturan skickas via post/e-post och ska vara betald INNAN 4:e lektionen för att man ska få behålla 

platsen. Delbetalning av terminsavgiften är möjlig, kontakta verksamhetsledaren om så önskas. Betald 

kursavgift återbetalas enbart vid skada eller sjukdom som gör att man inte kan fullfölja kursen och då 

genom uppvisande av läkarintyg. 
Kurstillfällen v.35 & 36 är prova-på-tillfällen och efter dessa 2 tillfällen bör eleven bestämma sig för om 

den vill ha platsen eller inte.  

 

Mellanmål Till skolan kan man ta med ett litet. Godisätande tillåts endast vid överenskomna tillfällen.  

 

Klädsel   Klä dig i bekväma, oömma kläder som får bli smutsiga. Vi rekommenderar också inneskor.   

  

Kom i tid Den viktigaste delen av lektionerna, förutom det egna arbetet, är introduktionsdelen. Läraren börjar varje 

lektion med att berätta om dagens uppgift och kör igång nya tankeprocesser. Till den nya uppgiften hör ofta 

också demonstration av teknik, material mm. Därför är det viktigt att alla är med från start.  

Skolan öppnas ca 15 min före kursstart. 

 Om ni inte kan komma på lektion meddela gärna läraren eller verksamhetsledaren om detta. 

 

 

Försäkring Vi räknar med att alla elever har egen personlig försäkring 

 

Höstterminen:  Höstterminen avslutas vecka 47. 

 
Mariehamn den 15 augusti 2017 
BILD  OCH FORMSKOLAN r.f. 

 

 

Gudrun Gudmundsen, verksamhetsledare 

Tel.  050 341 7271 e-post: bildoform@konsten.ax     info hittar ni också på   www.konsten.ax  

 
Föreningen Bild- och Formskolan r.f. är en ideell organisation, som med stöd från landskapet ordnar konstundervisning för barn och 

ungdomar – men också för vuxna. Vi arbetar i barngrupperna enligt Reggio Emilia-pedagogiken, där man väljer ett tema varje år som man 

bearbetar både teoretiskt och praktiskt. Vi tycker det är viktigt att utveckla skaparglädjen hos både barn och vuxna! 

mailto:bildoform@konsten.ax
http://www.konsten.ax/

