
 

 Det Kongelige Teater Balletskolen Odense      Jernbanegade 20     DK-5000    Odense C 
Telefon: 63 12 32 12      Mobil: 29 60 59 76   E-mail: post@kglteater-odense.dk   CVR: 26804493 

 

  
 
           

Odense den 15. jan. 2016 
Kære forældre 

Bevægelse er fundamental for børn. Forskningen viser, hvis børn skal udvikle sig 
optimalt – intellektuelt, krogsligt og socialt, må voksne give dem mulighed for at lære 
på den måde, der er mest naturlige for børn. Hos er er der ingen tvivl……. 

Vi er vildere med dans! Det er en helt særlig dag i dag – skolens årlige skolefest 
afholdes i aften. Vi glæder os til at danse med jeres børn, vær forvisset om at alle sejl 
er sat. Glimmer, røg, laser og selvfølgelig DJ – alt og alle er på plads. 

 

Idræt som udtræksfag t i l  afgangsprøven 

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Undervisningsministeriet har givet vores 
skole dispensation fra den almindelige prøve i idræt med den begrundelse, at der er 
tale om eliteidrætsudøvere. Skolen afholder selvfølgelig fortsat eksamen i dans, men 
den vil fremover indeholde både en praktisk og mundtlig prøve. 

 

Nyt logo og ny web-shop 

Vi håber, at vi snart kan få lov at åbne for vores nye web-shop, men vi er løbet ind i lidt 
problemer med vores nye logo i forhold til tryk og broderi på tøj, farver og rettigheder. 
Det skulle gerne blive afklaret ganske snart. Vi giver besked, så snart det hele er sat 
på skinner. 
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Tjek Edu-l i fe vedr. lektier 

Vi beder jer alle om at huske på at bruge Edu-life for at se, hvilke lektier der er givet for 
i fagene. Vi kan konstatere, at alt for mange elever/forældre ikke tjekker i 
lektieopslagene fra uge til uge. 

Som kommunikationsforum må vi erkende, at Edu-life har nogle udfordringer, som vi 
ikke helt kan løse. Vi kan konstatere, at nogle beskeder ikke kommer frem til alle 
forældre. Det betyder, at fredagsbreve og andre opslag forbliver på hjemmesiden, og 
beskeder mellem skole og hjem må blive pr. email. I må derfor nøjes med at bruge 
forældredelen af Edu-life til at følge med i elevernes lektier og klassens liv på 
opslagstavlen. 

 

Projektuge og fagdage i uge 3 

Så blev det tid til skoleårets 2. projektuge/fagdage. 

Denne gang er projektugen for 0. – 6. klasse. Igen er det en humanistisk og 
naturvidenskabelig projektuge alt efter klassetrin. Klassens lærere vil under eget 
klassetrin lægge nærmere info ud. 

Der er fagdage for 7. -9. klasse.  

 

Ændring af bestyrelsen 

Mira Eriksen mor til Robin i 2. Kl. og Sally i 4. Kl. har valgt at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet. Rikke Trads mor til Camilla i 8. kl. er derfor indtrådt i bestyrelsen 
som ordinært medlem. 

 
Terminsprøver 8. - 9. klasse i uge 4 

Vi minder om at der er terminsprøver for 8. – 9. kl. i uge 4. 

 
Rep. af vinduer fra udvalget 
Vinduerne laver ikke sig selv. Det er ”os” selv der skal tage fat – og ”os” - det er dig (!) 
så husk tilmelding. 
Næste gang vi tager fat på renoveringen af vinduerne er i 3.-, 4.-, 5.- og 6. klasse: 
31. januar 2016 fra kl. 10.00 - 16.00  

Som altid stiller skolen værktøj, kit, pizza og hyggelige rammer til rådighed. 

Tilmelding til mig (Christian, far til Karla i 6. klasse) via hojerslev.1973@gmail.com   

 
Optagelsesprøve t i l  Gartneriet 
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Der afholdes en ekstra optagelsesprøve til skolens Gartneri – 0. 2. klasse onsdag den 
3. feb. 2016. 

AMOK – fr i t id 
Så er forårssæsonen i gang, der er masser af gode ti lbud - t jek 
hjemmesiden www.amok-odense.dk 
 

God weekend 
Balletskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


