Odense 5. okt. 2018
Kære elever og forældre
På Balletskolen er projektarbejdsformen et pædagogisk fokusområde. I denne uge har 0. 7. klasse arbejdet projektorienteret. Og, hvorfor skal de det?
Det skal de, fordi projektarbejde bringer elever i situationer, hvor deres evner for
selvstændig og kreativ tænkning opøves samtidig med, at de arbejder med faglige
stofområder og arbejdsmetoder - altså ﬂytte viden fra et “domæne” til et andet.
Projektarbejde og emnearbejde er to udtryk, der ofte anvendes i ﬂæng, men der er forskel
på projektarbejde og emnearbejde.
Ved emnearbejde beskæftiger eleverne sig med faglige eller tværfaglige emner, men
arbejder ikke nødvendigvis projektorienteret.
Projektarbejde kan gennemføres indenfor et fag eller på tværs af fag. Hver elev eller
arbejdsgruppe arbejder med hver sin del af et overemne. Hovedlinjen i arbejdet er kort
fortalt:
Der fastsættes et overemne (Flugt) for hver klasse og der arbejdes med følgende:
● Der formuleres ﬂere arbejdsspørgsmål og heraf en problemformulering. Det gør
eleverne selv, eventuelt med støtte fra læreren.
● Eleverne planlægger, sammen med læreren, hvordan de vil løse opgaverne, og
hvordan resultatet skal fremlægges.
● Arbejdet igangsættes med materialer på skolen og relevante studier uden for
skolen. Planerne justeres om nødvendigt.
● Resultatet af projektet fremlægges for kammerater og lærere. Eventuelt for
forældre og andre.
● Forløbet afsluttes med en evaluering af resultatet og processen.
Projektarbejde kan foregå i den daglige undervisning inden for et enkelt fag eller ﬂere fag
samtidig.
Det er vigtigt, at vores elever bliver stærke researchere, stillingstagere og formidlere. Vi
oplever, at disse kompetencer styrkes gennem projektarbejdet, og vi ser hvert år ved
afgangsprøverne, at vores elever gør god brug af deres lærdom.

“Hvis man tror på det, så er det der.
Hvis man ikke tror på det, så er det der
måske alligevel!”
Citat Kim Larsen
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Optagelsesprøve i morgen til Gartneriet
I morgen a older vi optagelsesprøve for kommende 0. 1. 2. klasses elever. Kursus i næste
uge.
Forældre løfter i ﬂok - arbejdsdag på søndag
Vi minder om, at skoleårets første arbejdsdag er på søndag. I friskolens frivillige, favnende
og fælles ånd forventer vi, at alle forældre bakker op om de to arbejdsdage og vores øvrige
arrangementer. Invitation her
http://kgl-odense.dk/media/228757/arbejdsdag-paa-balletten-7-okt-2018.pdf
Produktionsuge 41 for alle elever 0. - 9. klasse “hjemme” på Balletskolen
Som nævnt i tidligere opslag er træningsugen omlagt til produktionsuge på Balletskolen.
Skemaer ses her http://kgl-odense.dk/media/228825/produktionsuge-elever-u-41-2018.pdf
Fredag den 12. okt. har alle elever i 3. - 9. kl. fri.
Snedronningen “udsolgt”
Efter at have meldt ud til børnehaver og skoler i Odense og omegn, at vi tilbyder
reservering af billetter til “Snedronningen” er det en meget stor glæde at meddele, at ALLE
vores forestillinger er “udsolgt” - de 3000 pladser blev revet væk på kun to dage.
Svar på audition “Leonora Christina”
Tak til alle som var med til audition på Leonora Christina. Alle har fået tilsendt svar pr. mail.
Evalueringer og skole- hjemsamtaler
Årets første skole- hjemsamtaler er i gang eller står for døren. Vi beder om at alle læser
vores evalueringspolitik
Læseskolen:
http://www.kgl-odense.dk/proﬁl/fakta/skole-hjemsamarbejde/
Gartneriet:
http://www.kgl-odense.dk/om-skolen/gartneriet/evaluering-gartneriet/
Balletlinjen:
http://kgl-odense.dk/om-skolen/balletlinjen/evaluering-eksamen-balletlinjen/
Danselinjen:
http://kgl-odense.dk/om-skolen/danselinjen/eksamen-danselinjen/
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.
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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
Skemaerne ﬁndes her
Med ønsket om en god weekend
Inge Fjord
Forstander

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

