
 

Odense 14. sep. 2018. 

Kære elever og forældre  

Tusind tak for i tirsdags.  Dejligt at se jer som mødte op til vores forældremøde. (der 
ligger ref. på Edulife og på hjemmesiden). Jeg håber, at I fik gode og vedkommende 
informationer, og at I fornemmede skolens og ikke mindst undervisernes (både i 
Læseskolen og Danseskolen) engagement, motivation og lyst til – til stadighed – at 
forbedre og optimere undervisningen for eleverne. 
Alle fag- og årsplaner for de enkelte læseskolefag samt dans er lagt på hjemmesiden 
http://kgl-odense.dk/om-skolen/laeseskolen/arsplaner/ 
 
Årsplaner for dans og ballet ses på denne side 
http://kgl-odense.dk/om-skolen/balletlinjen/ 
 
Balletskolens pædagogiske fokusområder er fortsat positiv psykologi, dannelsen, 
styrkehjulet, projektarbejdsformen og at sætte kreativitet og innovation i centrum.  
Alle er enige om, at Danmark skal være et  innovationssamfund, at vi kun kan klare os i 
den globale konkurrence, hvis vi kan få nye idéer og skabe kreative løsninger.  
”Al form for innovation kræver kreativitet, og kreativitet handler om at have evnen til at 
lave ’oversættelser’ af viden fra et område til et andet. At bryde mønstre og sætte ting 
sammen på en ny måde,” Netop det stræber vi efter på Balletskolen.  
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Mette H. og James sygemeldt 
Som skrevet i går på edulife er Mette H. Sørensen sygemeldt pga komplikationer i 
graviditeten. Vi er dog glade for at kunne fortælle, at Mette fra på mandag vil være på 
skolen i et vist omfang. 
James H. Young er sygemeldt på ubestemt tid af personlige årsager. Vi arbejder på en 
løsning således, at deres fravær mærkes mindst muligt i dagligdagen. Vi vender løbende 
tilbage med mere information. Vi sender masser af kærlighed og god karma til Mette og 
James.  

Generalforsamling 
Generalforsamling d. 18. september 2018 kl. 19.00 - 21.00.   
Indkaldelse og dagsorden 
 
Forældre “Se på dans” 
Den sidste fredag i hver mdr. er der mulighed for, at alle forældre kan komme og 
overvære en ballet- eller dansetime. Datoer fremgår af elev-kalenderen. De fredage hvor 
vi har prøver eller anden aktivitet end den normale træning er det ikke muligt at se på. 

Træningsuge 0.-1.-2. kl. uge 41 
I uge 41 er det normale skema annulleret. Ugen er en træningsuge på Balletskolen, hvor 
eleverne skal i gang med at prøve til vores juleforestilling “Snedronningen”. Ugen vil 
derfor være præget af træning, træning og træning. Alle elever skal møde i dresscode 
hver dag. Mere info. senere. 

Træningstur til Oure Sport & Performance 3.-9. kl. 
Alle elever i 3.-9. kl. skal i uge 41 på træningstur til Oure Sports & Performance. Mere info. 
kommer senere. 
Fredag den 12. okt. har alle elever i 3. - 9. kl. fri.  

OBS. Forældre skal selv arrangere kørsel til og fra Oure Sport & Performance.  
     

Åbent hus – kulturaften på Balletskolen 
Vi minder om, at vi holder Åbent hus fredag den 28. sep fra kl. 17.00 – 20.00. Alle tanter, 
onkler, veninder, kammerater, naboer, over- og underbo osv. er velkomne. Der vil være 
eventyrlige indslag, magi og troldomskunst og selvfølgelig masser af dans. 

Så sæt et stort  X  alle mænd og kvinder - store som små. 

Eleverne fra 3. - 9. klasse skal møde kl. 16.00, mere info senere. Gartneriet har ingen 
“pligter” den dag. 

 

Frugt efterlyses 
Hvis I har overskudsfrugt vil Balletskolens elever blive meget glade for at modtage æbler, 
pærer eller blommer.  
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Projektuge og fagdage i uge 40 
I uge 40 har 0. – 7. kl. projektuge fælles overemne “Flugt” 

I den uge har 8. – 9. kl. fagdage.  

Det betyder, at det normale skema er annulleret i den uge. Normal danse- og 
balletundervisning. 
 

Systuen efterlyser forældre 
Vi efterlyser forældre som har lyst til at hjælpe med at producere kostumer og rekvisitter 
til vores dejlige elever.  

Hvem: Forældre, bedsteforældre, oldeforældre, praktikanter, kusiner, tanter og onkler 
m.m. alle titler kan bruges.  

Krav: Godt humør og lyst til at bruge sine hænder.  

Løn: Masser af kram og dyb taknemmelighed.  

Motivation: Få "første" kendskab til næste produktion, samt se det færdige produkt på 
scenen. 

Send gerne mail til Amy Storm ( amyx0285@kglteater-odense.dk ). 

 

Forældre løfter i flok - arbejdsdage 
Husk allerede nu at få næste skoleårs arbejdsdage i kalenderen. Der er to af slagsen 
søndag den 7. okt. og lørdag den 27. april. I friskolens frivillige, favnende og fælles ånd 
forventer vi, at alle forældre bakker op om de to arbejdsdage og vores øvrige 
arrangementer. 
Nærmere info. kommer senere. 

 
 Skolens åbningstid 
Vi gør opmærksom på at skolen først åbner  kl. 7:50 og der ikke er adgang før - 
medmindre man tilkøber morgen SFO fra kl. 7:00 til 8:00 til kr. 376 pr. mdr. 
 

Juleferie ændret dato 
Fredag den 21. dec. hvor hele skolen holder fælles afslutning med bla. julegudstjeneste. 
Start efter juleferien mandag den 7. jan. 
SFO´en er åben torsdag og fredag den 3. - 4. jan. 2019 fra kl. 7.30 - 15.30. 

 

Køb af overtrækstøj med skolens logo 
Link til webshoppen:   http://dkdybdahl.dk/shop/b2blogin.html 
Login: balletskolen     Kode: balletskolen 
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Dresscode 2018-2019 alle elever (dansetøj) 
Bestilling af dresscode  
Skemaerne findes her 
 
Med ønsket om en god weekend 
Inge Fjord 
Forstander 
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