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Kære børn, forældre og personale 
Tusind tak for endnu et fantastisk skoleår med oplevelser ud over det sædvanlige. Igen går vi på 
sommerferie med mange gode minder.  
 
Elever som aldrig før 
I dette skoleår har vi haft 123 elever på balletskolen. Det er det højeste antal elever i balletskolens 
historie. Det har betydet, at flere klasser har haft mere end 25 elever. Både elever og lærere i 
læseskolen samt i dansesalene har klaret den udfordring fantastisk godt, men vi er 
opmærksomme på de problemstillinger, som mange elever i klasserne giver. Bestyrelsen og 
ledelsen har derfor besluttet, at det ideelle antal elever i en klasse med to klassetrin er ca. 24.   
 
Frivillighed er vigtig 
Tak til alle jer forældre for at bakke op om skolen og bidrage til, at vi har mulighed for at skabe 
endnu højere værdi i børnenes hverdag. I bager, arrangerer klassefester, underviser, når lærerne 
er på pædagogisk weekend, syr, skriver fondsansøgninger og knokler på de to årlige arbejdsdage. 
At vi løfter i flok, er det ekstra kim og krudt, der gør os alle og skolen stærkere. 
Husk allerede nu at få næste skoleårs arbejdsdage i kalenderen. Der er to af slagsen – 30. 
september og igen den 7. april. I friskolens frivillige, favnende og fælles ånd forventer vi, at alle 
forældre bakker op om de to arbejdsdage og vores øvrige arrangementer. 
 
Skolen er på Facebook og Instagram - er du? 
Vores kommende 0.klasse har brug for flere små talenter, og vi har brug for jeres hjælp. I er vores 
bedste ambassadører. I kender skolen på godt og ondt og kan være med til at svare på de mange 
spørgsmål, tvivlende og forventningsfulde forældre kan have. Så hjælp os med at gøre reklame 
for skolen henover sommeren – Vi er på både Facebook og Instagram, hvor vi løbende sætter 
opslag på om optagelsesprøve. Hjælp os med at dele. 
 
Skal vi danse sammen i nye smukke rammer? 
Vi har de mest tålmodige og omstillingsparate børn. De tilpasser sig til de vilkår, vi stiller dem 
overfor, også når det gælder vores omklædningsfaciliteter. Der er ingen tvivl om, at 
omklædningsfaciliteterne er utilstrækkelige, og at vi har brug for yderligere dansesale. 
Fondsudvalget har søgt en række store fonde, og vi fortsætter vores arbejde i det nye skoleår, 
men vi har brug for jer – igen! I kan hjælp os med at sprede budskabet om, at vi søger midler til 
vores nye dansefaciliteter.  Måske I har de helt rette kontakter i jeres netværk. I løbet af 
sommeren vil der være opslag på både Facebook og Instagram, som I kan henvise til og ellers 
skal I være hjertelig velkommen til at kontakte formanden på dorthekaack@gmail.com. 
 
En sjælden medarbejderstab 
Balletskolen er så heldig at have en fantastisk personalegruppe og vi har netop budt Morten 
tilbage i staben. Vi glæder os til at tage hul på et nyt skoleår med jer alle.  
 
Held og lykke 
Skoleårets sidste dag er altid munter og glad, men samtidig også lidt vemodig. Vi ønsker alle 
afgangselever alt det bedste på jeres nye eventyr. Også held og lykke til de elever, der af andre 
grunde stopper på balletskolen. Alle har I været med til at gøre balletskolen til noget særligt.  
 
Rigtig god sommer til jer alle 
Vi glæder os til at ser jer i august 
 
Ledelse og bestyrelse 


