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 Formål  

 

Kunst på skolen er på flere måder en beri-
gende del af hverdagen, den har lagt op til 
mange diskussioner og stop på skolens ”Gå-
gade”. Kunst har altid været en del af den 
erfaring, skolen har kunnet give eleverne 
med på vejen. 
 

Vi lærer at forstå tekster ved at læse et bredt spektrum af dem. Vi bru-
ger tal og matematik; træner færdigheder indenfor det matematiske 
sprog. 
 

I vores højteknologiske samfund vælter en stadig strøm af informationer 
ind over os hver dag, og en større og større del af denne strøm er formu-
leret i billedsprog. 
 
For at vi kan forholde os til dette, vælge fra og til, behøver vi en bred og 
alsidig ballast. Det er her, vi mener, kunsten er en vigtig del. Billedkunsten 
er ordløs, i stedet udtrykker den sig vha. stemninger, meninger og bevæ-
gelse. Den er med til at give os en forståelse for et broget billede af stil-
arter, udtryk og erindringer. 

 
Billedkunst afspejler tiden og verden omkring os i 
farver, strukturer og former og giver en bred vifte 
af oplevelser. 
 
På LpS vil vi gerne give børnene en mulighed for at 
opleve og blive kendt med denne verden. 



 Udstillinger 
 
Kunstforeningen arrangerer månedlige udstillinger på 
skolens ”gågade” – fortrinsvis af aktive kunstnere, der 
synes lovende og interessante. 
 
 

Bliv medlem 
 
Det er af betydning, at der på LpS findes en kunstforening, der på aktiv 
vis søger at øge interessen og forståelsen for kunst. 
 

Udstillingerne er til glæde for alle, der har deres 
gang på LpS, og hvis man ønsker mulighed for at 
vinde et af de på generalforsamlingen udloddede bil-
leder, have indflydelse, eller blot støtte foreningens 
idé, bør man melde sig ind i kunstforeningen. 

 
Indmeldelse kan ske enten i forbindelse med elevens optagelse på skolen 
eller ved henvendelse til skolens kontor. 
 

  Kontingent 
 
Medlemskontingent udgør 30 kr. pr. måned. 
 
Betaling kan enten blive trukket sammen med skolepengene eller ske halv-
årligt på giro. 
 

 



Generalforsamling / udlodning 
 

 
På den årlige generalforsamling i juni måned afgiver foreningens formand 
beretning, regnskabet fremlægges og eventuelle forslag behandles. 
 
På generalforsamlingen foretages den årlige bortlodning af kunst, hvor man 
kan være heldig at vinde et af de kunstværker, foreningen har indkøbt i 
løbet af året. 
 
De medlemmer, hvis lod udtrækkes, har ret til at vælge mellem de indkøbte 
kunstværker i den rækkefølge, de bliver udtrukket. Kun medlemmer, der 
personligt, eller én fra husstanden, deltager i generalforsamlingen, kan 
vinde. 
 
For at kunne deltage i lodtrækningen skal man have været medlem af 
kunstforeningen i mindst 4 måneder og have indbetalt et beløb, der svarer 
til mindst 1 års kontingent. 
 
 

 
 

 
 



 
 


