
 

Odense 28. sep. 2018 
 
Kære elever og forældre  

I næste uge har alle elever fra 0. – 7. kl.  projektuge. Overemnet er “flugt”.  
Eleverne i 8. 9. klasse har fagdage i næste uge.  
At arbejde projektorienteret stiller den enkelte elev over for mange forskellige valg, og i 
den forbindelse skal eleverne forholde sig til egne og andres roller, opgaver og ansvar, i 
forhold til en projektgruppe. 
 
Eleverne skal kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og 
håndtere evt. konflikter i en projektgruppe – der skal meget træning til! Eleverne arbejder 
hen imod at forstå vigtigheden af at vidensdele og hjælpe hinanden til at anvende 
problemløsnings-metoder som er kreative, innovative og målrettede. Det er svært, men 
lærerigt, og et forkert valg eller en forhastet beslutning kan godt være rigtigt, for så ved 
man, hvad der er bedst næste gang, og det er jo netop erfaringerne og vores fejl, der gør 
os klogere.        

 
 

 
 
”Emil var egentlig en sød dreng.” Men alligevel var der ingen, der kunne lave så 
mange skarnsstreger som ham. "Skarnsstreger finder man ikke på - de kommer helt af 
sig selv," sagde Emil engang til sin lillesøster Ida. Og netop sådan var det. 
Ida forstod aldrig helt, hvorfor der aldrig blev en skarnsstreg ud af det for hende, når det 
blev til så mange for Emil. 
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Åbent hus 
Hvor var det skønt at se jer alle til åbent hus. Vi havde alle glædet os til at åbne vores 
dejlige skole og vise hvordan vi arbejder. 
 
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. 
 

Virksomhedspraktikant de næste 4 uger 
Fra mandag den 1. okt. og til den 31. okt. er vi så heldige at få Lone i virksomhedspraktik. 
Lone vil “hjælpe og støtte” på alle klassetrin og i SFOén.  

 

Besøg af sundhedsplejerske 
Se opslag på de forskellige klassers opslagstavler. 
Er der ikke opslag er det fordi sundhedsplejersken ikke har et tilbud til pågældende 
klassetrin. 

Generalforsamling 
Ref. fra generalforsamlingen læses her: http://kgl-odense.dk/info/aktuelt/ 
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 
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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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