
 

Regler   og   retningslinjer 
 
Kære   elever   og   forældre.  
Når   man   som   elev   –   og   forælder   –   møder   på   Balletskolen,   vil   der   naturligvis   være   en 
stor   mængde   informationer.   Og   for   at   gøre   det   mere   overskueligt   at   huske   i   hvert   fald 
nogle   af   informationerne   har   vi   her   forsøgt   at   samle   en   håndfuld   regler,   som   er   vigtige 
i   vores   daglige   skoleliv.  

Hår 
Vores   piger   skal   have   opsat   hår   –   hver   dag!   Det   skal   de,   fordi   det   i 
danseundervisningen   er   meget   væsentligt,   at   danselæreren   kan   se   barnets   nakke   og 
ryggens   linjer   for   bedst   muligt   at   kunne   guide   og   rette   bevægelser.  

Håret   skal   også   altid   være   opsat   i   Læseskolen.   Det   er   til   dels   fordi   vi   således   næsten 
undgår   lus   –   og   i   hvert   fald   den   helt   store   luse-epidemi.   Men   det   er   også,   fordi   vi   som 
skole   gerne   vil   sende   et   signal   om   en   vis   disciplin,   en   åbenhed   og 
undervisningsparathed,   som   signaleres   af   et   åbent   ansigt.   Det   er   heller   ikke   tilladt   at 
bære   huer   eller   hat   i   undervisningen.  
 
Pigernes   hår   skal   altså   være   opsat   hver   dag.   I   Gartneriet   skal   det   være   opsat   i   stram 
knold,   når   eleverne   møder,   det   skal   forblive   opsat   i   knold   i   Læseskolen.   Ingen   pynt   i 
håret. 

Fra   3.   klasse   skal   håret   være   opsat   i   knold   til   både   ballet   og   moderne   dans.   Se   også 
skolens   hjemmeside,   for   detaljer   omkring    dresscode . 
 

Kost   og   drikkevarer 
Børn,   som   danser   og   rører   sig   meget   i   løbet   af   dagen,   skal   have   god,   sund   mad   med   i 
madpakken   –   og   rigeligt   af   den   –   for   de   skal   bruge   brændstof   til   en   lang   skoledag. 
Kroppen   restituerer   bedre   og   musklerne   opbygges,   når   kroppen   får   god   og   sund 
næring   -   alt   sammen   noget   der   er   med   til   at   skabe   stærke   og   sunde   dansere.  

I   madpakken   kan   der   fx   være:   Rugbrød,   groft   brød,   sundt   pålæg,   grønt   og   frugt. 
Hurtigmad   som   pizza   og   pølsehorn   skal   IKKE   i   madpakken   –   heller   ikke,   hvis   de   er 
hjemmebagte   og   grove.   Det   kan   være   rigtig   svært   at   se,   om   en   pizza   er   lødig   eller   ej, 
og   for   at   der   ikke   opstår   tvivl   og   gråzoner,   beder   vi   jer   undgå   sådanne   ting   i 
madpakken.  

Alle   børn   skal   medbringe   en   drikkedunk   hver   dag.   Drikkedunken   skal   indeholde   vand, 
og   eleven   kan   tilmeldes   skolens   mælkeordning.   Saft,   juice,   sodavand   og   smoothies   er 
IKKE   tilladte.   De   indeholder   sukker   i   høje   mængder,   og   igen   undgår   vi   diskussioner 
om   sunde   eller   usunde   juicer   ved   helt   at   undgå   dem.   I   madpakken   må   gerne   være 
syrnede   mælkeprodukter   med   mysli   uden   tilsat   sukker,   groft   knækbrød   og   neutrale 
nødder   og   tørret   frugt.   Men   det   er   vigtigt   at   pointere,   at   det   skal   være   som   et   lille 
supplement   til   en   i   øvrigt   god   og   sund   og   grov   madpakke.   Det   er   således   ikke   tilladt 
at   medbringe   slik,   kiks,   chips,   mælkesnitter   eller   frugtyoghurt.   Når   et   barn   har 
fødselsdag,   må   han   eller   hun   gerne   medbringe   lidt   sødt   at   dele   ud   i   klassen.   Det   kan 
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være   kage   eller   slik   i   små   mængder,   men   også   gerne   grove   boller,   grøntsagsfad   eller 
frugtspyd.   Der   er   ikke   kageordninger   på   Balletskolen,   men   er   der   en   særlig   lejlighed, 
kan   en   elev   aftale   med   klasselæreren,   at   han   eller   hun   medbringer   en   kage.    Se 
kostpolitik   her. 

Dresscode  
På   Balletskolen   er   der   dresscode   til   alle   danse-   og   ballettimer.   Det   er   der,   fordi   man 
som   danselærer   skal   kunne   se   elevens   krop   bevæge   sig   for   at   kunne   rette   og 
vejlede.   Når   farverne   er   koordinerede,   undgår   man,   at   enkelte   skiller   sig   ud,   og 
læreren   kan   således   se   både   den   enkelte   elev   samt   bedømme   gruppen   som   en 
homogen   enhed.   Det   er   grunden   til,   at   eleverne   ikke   må   bære   smykker   i 
danseundervisningen   –   og   fordi   det   kan   være   farligt,   hvis   smykkerne   hænger   fast 
under   dansen.   Se   den   detaljerede   beskrivelse   for   de   forskellige   klassetrin   her: 
Dresscode 

I   Læseskolen   er   der   ikke   decideret   dresscode,   men   af   hensyn   til   eleverne   selv   og   de 
voksne   de   omgås   i   skoletiden,   er   der   nogle   retningslinjer,   vi   beder   eleverne 
overholde:   •   Ingen   bare   maver.   •   Intet   udsyn   til   bh'er   gennem   ærmegab,   bar   ryg   eller 
gennem   meget   gennemsigtige   bluser.   •   Intet   udsyn   til   trusser   –   ved   lave   taljer   og 
meget   korte   shorts.   •   Ingen   meget   nedringede   trøjer.   Vi   ved,   at   det   er   meget 
forskelligt,   hvordan   man   opfatter   de   signaler,   der   sendes   og   modtages   gennem 
påklædningen.   Vi   forsøger   gennem   disse   regler   at   undgå,   at   signalerne   misforstås 
eller   støder.   Se   også    dresscode   her 

Mobiltelefoner   og   skærm 
Mobiltelefoner   er   en   stor   del   af   børns   og   unges   hverdag,   og   der   kan   være   mange 
gode   samværsmuligheder   i   at   bruge   sin   mobil.   Men   på   Balletskolen   ønsker   vi,   at   børn 
omgås   hinanden,   leger,   taler   sammen   og   er   åbne   over   for   skolens   liv.   Derfor   SKAL 
mobiltelefonen   være   slukket   i   skoletiden,   og   den   SKAL   ligge   i   skoletasken.   En   elev 
må   naturligvis   bede   om   lov   til   at   bruge   sin   mobil   i   undervisningssammenhænge   og   få 
lov   hertil.   Det   er   også   tilladt   at   spille   musik   i   frikvartererne,   men   kun   på   klassens   fælles 
anlæg,   således   at   musikken   bliver   et   fællesskab.   Herefter   skal   telefonen   igen   slukkes. 
Sker   dette   ikke,   inddrages   telefonen   af   læreren,   og   eleven   kan   hente   den   på   skolens 
kontor,   når   dagens   undervisning   er   færdig.   Ligeledes   skal   medbragte   computere   og 
tablets   være   til   brug   i   timerne   og   evt.   til   klassens   fælles   musik,   men   det   er   ikke   tilladt 
at   benytte   skærm   til   spil   og   �lm   i   frikvartererne.   Hvis   forældre   eller   andre   har   brug   for 
at   kontakte   et   barn,   kan   der   altid   ringes   til   skolen.   Venter   et   barn   en   vigtig   opringning, 
kan   det   også   lade   sig   gøre,   men   aldrig   uden   en   forudgående   aftale   med   læreren.  

Ingen   elever   må   forlade   skolen   i   skoletiden 
Når   en   elev   er   mødt,   har   skolen   ansvar   for   eleven   i   alle   skoletimer.   Derfor   må   elever 
ikke   forlade   skolens   område   i   skoletiden.   Små   elever   følges   til   og   fra   Dansestudiet, 
større   elever   går   selv   –   og   altid   direkte.   Hvis   en   elev   skal   til   læge,   tandlæge   eller   lign., 
skal   forældrene   altid   give   skolen   besked   herom.   Der   gives   ikke   tilladelse   til   at   forlade 
skolen   for   at   købe   mad   –   heller   ikke   hvis   madpakken   er   glemt.   Hvis   et   barn   ikke   har 
husket   madpakken   –   eller   ikke   har   fået   nok   mad   med   –   kan   han   eller   hun   altid   få   en 
portion   havregryn   i   køkkenet.   Sociale   medier:   Hvornår   et   barn   får   lov   at   bruge   de 
sociale   medier   som   fx   facebook,   instagram   og   twitter   er   helt   og   holdent   op   til 
forældrene.   Men   vi   anbefaler   på   det   kraftigste,   at   forældre   er   venner   med   deres   børn, 
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således   at   de   kan   følge   med   i,   hvad   der   sker   på   disse   medier.   Ting,   der   foregår   på 
facebook,   er   ikke   et   skoleanliggende,   så   vi   opfordrer   forældre   til   at   lære   deres   børn   at 
udvise   omtanke   og   respekt,   når   de   sociale   medier   benyttes.   Elever   må   ikke 
fotografere   hinanden   på   Balletskolen   uden   andres   accept,   og   alle   billeder,   der   er 
taget   på   skolen   er   taget   på   privat   grund,   og   må   derfor   ikke   o�entliggøres.   Det,   synes 
vi,   er   en   vigtig   forudsætning   for,   at   alle   børn   føler   sig   trygge   på   skolen. 

Forestillinger 
Når   Balletskolen   a�older   forestillinger   og   sender   elever   af   sted   på   optrædener,   er   det 
væsentligt,   at   de   fremstår   præsentable.   Under   forestillinger   bæres   ikke   neglelak, 
smykker   eller   hårpynt,   som   ikke   er   en   del   af   et   kostume,   og   drastiske   forandringer   på 
frisure   og   hårfarve   kan   desværre   medføre,   at   eleven   ikke   får   lov   til   at   optræde. 
Fritagelse   for   ekstra-træninger   og   specielle   aftaler   vedrørende   såvel   Balletskolens 
forestillinger   som   forestillinger   og   optrædener   uden   for   skolens   regi,   beror   altid   på   en 
særlig   aftale   mellem   forældre   og   skolens   ledelse.   Lærere   kan   ikke   give   fri,   aftalerne 
træ�es   fra   gang   til   gang,   og   beslutninger   kan   ikke   danne   præcedens.  

Skolens   kommunikationsforum 
Al   daglig   kommunikation   fra   skolen   til   hjemmet   foregår   på   Edu-life.   Nærmere   info.   hos 
klasselæreren.  
 
Hjemmesiden:    www.kgl-odense.dk 
Det   er   meget   vigtigt,   at   forældre   og   elever   holder   sig   orienterede   om   arrangementer, 
ændringer,   ekstratræninger,   a�everinger   osv.   på   hjemmesiden.   Hver   fredag   er   der 
fredagsbrev   om   ugen   der   gik,   fremtidige   arrangementer,   ting,   der   skal   medbringes 
osv.  

Fritagelser  
Der   kan   kun   tages   ferie/fri   udenfor   de   planlagte   ferie/fridage,   hvis   det   på   forhånd   er 
godkendt   af   skolelederen.   I   perioder   med   eksamen   såvel   danse-/balletevalueringer 
(eksaminer)   som   termins-/afgangsprøver,   ekstra   prøver   og   forestillinger,   eller   andet 
aktivitet,   der   kræver   elevens   tilstedeværelse   er   det   ikke   muligt   at   få   fri.   9.   kl. 
afgangselever   har   ikke   mulighed   for   dispensation   for   fri-   og   feriedage   i   løbet   af 
skoleåret   pga.   de   mange   produktionsdage   og   for   at   give   dem   mulighed   for   faglig 
fordybelse.   Forestillinger   og   prøver   DET   ER   IKKE   ALTID,   UNDERVISNINGEN   FØLGER 
SKOLESKEMAET   TIL   PUNKT   OG   PRIKKE   Det   sker   ganske   ofte,   at   vi   på   skolen   får 
tilbudt   at   se   en   prøve   på   Odense   Teater,   se   en   danseforestilling   på   Momentum   eller 
en   høre   en   koncert   i   byen.   Hvis   det   er   muligt,   tager   vi   gerne   imod   sådanne   tilbud.   Af 
og   til   er   der   desuden   elever   fra   skolen   der   medvirker   i   forestillinger   på   Odense   Teater, 
Teater   Momentum   eller   andre   steder.   Det   betyder   prøver,   forestillinger   i   og   uden   for 
skoletiden.   Skolen   har   en   samarbejdsaftale   med   adskillige   kulturinstitutioner   såsom 
Odense   Teater,   Teater   Momentum,   Odense   Kommune   og   Odense   Symfoniorkester. 
Samarbejdet   med   Odense   Teater   og   elevernes   medvirken   i   eventuelle   forestillinger 
og   sceniske   produktioner   er   altid   ulønnet.   Vi   betragter   det   som   en   del   af 
uddannelsen.   Ofte   skal   eleverne   desuden   ud   og   optræde,   eller   vi   selv   sætter   DET 
KONGELIGE   TEATER   BALLETSKOLEN   ODENSE   The   Royal   Danish   Theatre   Ballet 
School   Odense   Jernbanegade   20   DK-5000   Odense   C   Telefon:   63   12   32   12   E-mail: 
post@kglteater-odense.dk   CVR:   26804493   forestillinger   op.   Vi   forsøger   at   integrere 
skoleundervisningen   i   de   ting   børnene   deltager   i.   Mere   info.   på   hjemmesiden 
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