


Institutions fotografering 
Lørdag - Søndag  

Vi starter med at fotografere børnene enkeltvis kl. 9.00 i et interval 
på 15 minutter pr. Barn. Der er også muligt at få taget søskende 
billede. Tilmelding til fotografering sker ved at skrive sig på opsatte 
liste.  

Baggrundsfarven vælges fælles for hele børnehaven. Enten en 
mørk/grå eller lys/hvid baggrund. Man kan frit vælge om  man 
ønsker optagelsen i sort/hvid eller farve. Efter endt optagelse 
udvælges de/det bedste billede, samt den billedpakke man 
ønsker.  
 
Tøj 
Hvad skal jeg give mit barn på af tøj? Billederne bliver fotograferet 
på en mørk baggrund. Det er derfor en god idé at undgå farver, som 
er meget mørke op til ansigtet. Kraftig spraglet bluser anbefales ikke, 
da store striber, blomster eller tern hurtig kan dominere hele billedet. 
 
Garanti 
Vi har 25 års erfaring som portrætfotograf i Taastrup i en familie 
virksomhed, som nu køres videre af 3. generation. Firmaet  blev 
grundlagt i 1904.  
Når vi fotograferer jeres børn, er vi altid to fotografer. Det skal være 
sjovt, når vi kommer på besøg for at fotografere et børnehave foto. 
Oplevelsen skal være rar og tryg. 
 
Priser 
Vi har sammensat nogle pakke løsninger, som vi har erfaring med, 
dækker de fleste behov. Ønskes andre kombinationer er det muligt 
at indhente et nyt tilbud. 
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Pakke tilbud 
 
Pakke 1  
2 forskellige digitale billeder (billedbehandlet) lev. på mail 
Pris kr. 600.-  
Pris pr. efterfølgende filer kr. 150.- (fra samme serie) 
2 optagelser: (søskendepar)  kr.1050.-  
3 optagelser: (søskendepar)  kr. 1350.-   
 
Pakke 2 (billedbehandlet, printet kopi, samme billede)  
1 stk.   18x24  
3 stik.  13x18  
4 stk.    9x12  
Pris kr. 650.-  
2 optagelser: (søskendepar)  kr. 1095.-   
3 optagelser: (søskendepar)  kr. 1495.-  
 
Pakke 3 (billedbehandlet, printet kopi, samme billede)  
2 stk. 13x18 eller 1 stk. 18x24 
4 stk. 9x12  
Pris kr. 380.-  
2 optagelser: (søskendepar)  kr. 610.-  
3 optagelser: (søskendepar)  kr. 900.-   
 
Gruppebillede kr. 95.- pr. stk. Str. 18x24 cm (Fotografering på en 
hverdag efter aftale med institutionen) 
 
Betaling 
Billederne skal betales indenfor de efterfølgende 2 uger fra 
fotograferingsdagen ved bankoverførelse eller mobilpay. 
Billederne bliver leveret i børnehaven ca. 14 dage efter sidste 
betalingsfrist. Nærmere info om bestilling og betaling ved 
fotograferingen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Fotograf Aasmul, Anne Aasmul 

 



 Institutions fotografering  
Hverdage 

Vi starter med at fotografere børnene enkeltvis kl. 8.30 og slutter af 
med gruppebilledet. Det er også muligt at få taget søskende billede.  
Man vælger på forhånd, individuelt, om man ønsker optagelsen 
i sort/hvid eller farve. Dette skal vi vide på fotograferingsdagen. 
Baggrundsfarven vælges fælles for hele børnehaven. Enten en 
mørk/grå eller lys/hvid baggrund. Billederne vil være klar til 
udvælgelse i en bog i børnehaven ca. 14 dage efter 
fotograferingsdagen.  
 
Tøj 
Hvad skal jeg give mit barn på af tøj? Det er en god idé at undgå 
farver, som er meget mørke op til ansigtet. Kraftig spraglet bluser 
anbefales ikke, da store striber, blomster eller tern hurtig kan 
dominere hele billedet.  
 
Garanti 
Vi har 25 års erfaring som portrætfotograf i Taastrup i en familie 
virksomhed, som nu køres videre af 3. generation. Firmaet  blev 
grundlagt i 1904.  
Når vi fotograferer jeres børn, er vi altid to fotografer. Det skal være 
sjovt, når vi kommer på besøg for at fotografere et børnehave foto. 
Oplevelsen skal være rar og tryg. 
 
Priser 
Vi har sammensat nogle pakke løsninger, som vi har erfaring med, 
dækker de fleste behov. Ønskes andre kombinationer er det muligt 
at indhente et nyt tilbud. 
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Pakke tilbud 
 
Pakke 1  
2 forskellige digitale billeder (billedbehandlet) lev. på mail 
Pris kr. 600.-  
Pris pr. efterfølgende filer kr. 150.- (fra samme serie) 
2 optagelser: (søskendepar)  kr.1050.-  
3 optagelser: (søskendepar)  kr. 1350.-   
 
Pakke 2 (billedbehandlet, printet kopi, samme billede)  
1 stk. 18x24  
3 stk. 13x18  
4 stk.   9x12  
Pris kr. 650.-  
2 optagelser: (søskendepar)  kr. 1095.-   
3 optagelser: (søskendepar)  kr. 1495.-  
 
Pakke 3 (billedbehandlet, printet kopi, samme billede)  
2 stk. 13x18 eller 1 stk. 18x24 
4 stk. 9x12  
Pris kr. 380.-  
2 optagelser: (søskendepar)  kr. 610.-  
3 optagelser: (søskendepar)  kr. 900.-   
 
Gruppebillede kr. 95.- pr. stk. Str. 18x24 cm (Fotografering på en 
hverdag efter aftale med institutionen) 
 
Betaling 
Billederne skal betales indenfor de efterfølgende 2 uger fra 
fotograferingsdagen ved bankoverførelse eller mobilpay. 
Billederne bliver leveret i børnehaven ca. 14 dage efter sidste 
betalingsfrist. Nærmere info om bestilling og betaling ved 
fotograferingen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Fotograf Aasmul, Anne Aasmul 

 


