
Huset 

Billedskolen har til huse i Marie og Emil Hansens 
private hjem, som Ryslinge Kommune overtog i 
1980. Huset blev overdraget til billedskolen i 1998, 
hvorefter en større istandsættelse startede med 
hjælp fra forældre og kommune. 
 

I foråret 2003 blev huset officielt indviet. Huset 
fremtræder i Emils ånd, da farver og udsmykning er 
bevaret.  
 

Undervisningen er forbundet med husets udfordrin-
ger og muligheder. 
 

Haven rummer 3 skulpturer udført af kunstner Mari-
anne Juul Andersen, Åbyskov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILLEDSKOLEN 

Fløjte Emils Hus 
 

 

 

 

 

 
 

   Det vil skolen 

 Give rum for skabende billedarbejde 

 Respektere børns fantasi, tanker og følelser 

 Give tid til fordybelse og udvikling 

 Lære om materialer og teknikker 

 Give indsigt i kunst og kulturliv 

 
 

 

 



Billedskolehold 

Billedskolen henvender sig til alle børn i 0. – 10. kl. 
Der er 10-12 elever på holdene. 
 

Lisbeth Krag Olsen er underviser i billedskolen. 
 

Undervisningen starter til september og slutter til 
maj med i alt 26 undervisningsgange á 90 minutter. 
Holdene vil ligge tirsdag og onsdag. 
 

I august modtager alle et brev om optagelse og un-
dervisningstidspunkt. Endvidere planlægges intro-
duktionsaften torsdag den 24. august kl. 18.30-
19.30. 
 

 
Foto: Undervisning i billedskolen 

 

Udstillinger 

Billeder skal ses. Det er vigtigt, at børnenes arbejder 
udstilles enten i billedskolens lokaler eller i egnede 
lokaliteter i kommunen. 
 

 
Foto: Forårsudstilling 2017 

Billedskolen modtager også udsmykningsopgaver. I 
2000, 2005, 2008 og 2013 udsmykkede elever i bil-
ledskolen et vægareal ved Brugsen i Ryslinge, i 2002 
udsmykkede de ældste elever et vægareal i Ringe 
Svømmeklubs lokaler og i 2010 lavede et hold bille-
der til udstilling i Bona Dea, Ringe. 

 
Praktisk 

Pris 100 kr. pr. måned i 8 måneder (betales i 2 rater 
á 400 kr.) 
 

Billedskolen følger folkeskolens ferier og fridage. 
 
Prisen dækker også materialer. 
Søskenderabat 25 pct. 

 
Tilmelding 

Tilmelding kan ske via billedskolens hjemmeside: 
www.ryslingebilledskole.dk  
 

Yderligere oplysninger vedrørende 
Undervisningen - kontakt Lisbeth Kragh Olsen 
                               mobil 40335948 
Billedskolen -        kontakt Tove Rasmussen 

       mobil 50735308 
Tilmelding -         kontakt Marlene Møller 

       mobil 61359632 
Indbetaling -        kontakt Berit Rosenlund 

       mobil 20764747 
 

Frist for tilmelding er den 1. juli 2017. 
 

Foto: Værkstedsbesøg hos Ida Holm Mortensen, 2017. 

http://www.ryslingebilledskole.dk/

