
 

Odense 21. sep. 2018 
 
Kære elever og forældre  

I skoledebatten tales der meget om faglighed, således også på Balletskolen. Og vi skal til 
stadighed italesætte vores faglighed i læseskolen og i dansestudierne. Hvad betyder 
faglighed for os, og hvordan ser vi, og arbejder vi med begreberne faglighed?  
Når vi på Balletskolen lægger vægt på, at vi er en skole med høj faglighed, så er det et 
udtryk for, at vi som samlet skole flytter børn og unge mennesker. For os er det høj 
faglighed, når børn gennem hårdt arbejde, dedikation og læreres vejledning og 
undervisning opnår nye kundskaber og selvforståelse. Det handler om at kunne udvikle 
en indre motivation for at lære, at kunne tilegne sig viden, læring og erkendelse, som 
eleverne kan bruge -  ikke kun i den givne situation, men også viden som de kan overføre 
på flere af livets facetter.  
Heri opstår faglighed, kreativitet, innovation og livsduelighed - eller med andre ord det 
Balletskolen ser som høj faglighed. 
Vi ved, at den disciplin og arbejdsomhed, som vores elever lægger for dagen i 
dansesalen, smitter af på læseskolen. Vi ved, at den kritiske stillingtagen, som eleverne 
udvikler i læseskolen, gør dem til stærkere, selvstændige dansere. Og den synergi, synes 
vi, er ganske unik for vores skole. Så for os er faglighed et komplekst begreb, som til 
stadighed er i bevægelse, når kreativt kaos råder. Det kræver sin elev, det kræver sin 
lærer, det kræver sin forælder. Men når alle trækker i samme retning, oplever vi 
fantastiske resultater. 
 

 
 
Gudrun Bojesen kommer tirsdag og onsdag i næste uge 
I næste uge kommer Gudrun Bojesen og underviser 5. - 6. klasse balletelever i 
“Bournonville”, og ALLE elever i 7. 8. 9. klasse i klassisk ballet. 

Åbent hus – kulturaften på Balletskolen 28. sep. 
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. 
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Eleverne fra 0. og 3. - 9. klasse skal møde kl. 16.00, mere info. i næste uge.  
1. og 2. klasse har altså ingen ‘pligter’ og har fri. 

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. 
 

Praktikant i SFO og på Balletskolen 
Vi har i den kommende tid den store fornøjelse af at have en praktikant i SFO og på 
Balletskolen.  
Malin er hos os fra 17. september til 16. november. 
Vi byder Malin hjertelig velkommen. 

 

Generalforsamling 
Ref. er på vej. 
Bestyrelsens sammensætning se her  http://kgl-odense.dk/profil/bestyrelse/ ’ 

Trænings- og produktionsuge 0.-1.-2. kl. uge 41 
Se program på opslagstavlen. 

Produktionsuge 41 for alle elever 3. - 9. klasse “hjemme” på Balletskolen 
Som nævnt i tidligere opslag er træningsugen omlagt til produktionsuge på Balletskolen. 
Mere info. se opslagstavler.  
Fredag den 12. okt. har alle elever i 3. - 9. kl. fri.       

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. 

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 
 
 
Dresscode 2018-2019 alle elever (dansetøj) 
Bestilling af dresscode  
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Skemaerne findes her 
 
Med ønsket om en god weekend 
Inge Fjord 
Forstander 
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