
 

Odense 12. okt. 2018 
Kære elever og forældre  
 

Ugen har budt på træning, dans, kostumeproduktion, mental træning, dansefilm, besøg på 
Odense Teater, svømmehal, fælles spisning og masser af forskellig læring - blod, sved og 
tårer - latter, grin og nye venskaber for både store som små. Vi elsker det! 

Læring, læring og atter læring, alle har vovet sig ind på nye ”scener”, andre har med stor 
skrøbelighed danset sig gennem nye erfaringer. Fællesnævneren er, at vi har mødt det nye 
og ukendte med stor nysgerrighed som har ført til, at vores ensemble er vokset sig endnu 
stærkere i ugen, der er gået. 

Tilstedeværelsen af personlige og sociale kompetencer må betragtes som 
grundforudsætningen i enhver faglig udvikling, og en styrket faglighed i undervisningen må 
nødvendigvis gå hånd i hånd med udviklingen af elevernes alsidige personlige udvikling. Vi 
skal altid have en intention om, at elevernes faglige, personlige og kunstneriske udvikling 
kommer til at gå hånd i hånd. Netop disse værdier er helt centrale for Balletskolen. 

Vi har i denne uge kunnet se, hvordan eleverne er gået hånd i hånd samtidig med, at de er 
vokset fagligt, kunstnerisk, socialt og personligt. 

Med andre ord: vi har afsluttet en helt fantastisk produktionsuge, hvor alle har arbejdet med 
produktionen af årets juleforestilling Snedronningen. 

Nu er det tid til at slappe af og hvile krop og sjæl. Jeg håber, I alle får tid og mulighed for at 
nyde hinanden, holde fri og få talt sammen om stort og småt.  

 

Verden er vild! Alting er skørt!  
Bibelens ti bud blir slet ikke hørt!  

Det som vi mangler er selve 
ste bud nummer elve. 

Og det bud har jeg fundet på, 
og det lyder i korthed som så: 

 
Kys hinanden! 

Kærligt og blidt på panden. 
Kys er jo tegn på fordragelighed.  

Det'n behagelighed! 
Og min svagelighed! 
Altså: Kys hinanden! 

For det vil ærgre Fanden. 
(Men) englene jubler, og guderne ler,  

hvis vi kysser hinanden lidt mer. 
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Magisk festival - tidligere Harry Potter festival 
I næste uge er der magisk festival og vi har dansende alfer og meget andet rundt omkring i 
byen. Mere info. her  http://kgl-odense.dk/nyheder/magisk-festival/ 

 

Forældremyndighed 
De forældre som ikke har fælles forældremyndighed SKAL henvende sig til Charlotte Gøbel 
på mail cg@kglteater-odense.dk med oplysninger om hvem der er 
forældremyndigheds-indhaver. 

  

‘Se-på-dag’ fredag den 26. okt. er aflyst 
På grund af produktion, træningstur og sygdom er det ikke muligt for forældre at komme og 
overvære undervisningen fredag den 26. okt.  

Balletelever til København i uge 43 
Mandag efter efterårsferien skal alle elever på Balletlinjen i 6. klasse på træningstur til 
København. 

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. 

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. 

OPRÅB  - Forældre kom og undervis jeres dejlige børn 
Balletskolens faste fakultet skal på pædagogisk weekend fra fredag d. 22. feb 
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Vi søger derfor forældre som har lyst, tid og mulighed for at komme og undervise vores 
elever fra 0. – 9. kl. og berige dem med jeres viden. Man bestemmer selv fag og emne. 
Skoledagen går fra 8.15 til 13.00. Ingen dans og ballet denne dag. 

Hvem har noget spændende at tilbyde? Send mail til if@kglteater-odense.dk 

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 efterårsferie 
Inge Fjord 
Forstander 
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