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          Odense den 29. jan. 2016 

Kære forældre 

Livet er en morgengave 
Sjælen er et pilgrimskor. 
Der står krokus i  min have. 
Der står øller på mit bord. 
Under himlen hænger lærken 
som et f jernt bevinget frø, 
for en lærke tænker hverken 
på at kæmpe eller dø. 

Her er fredeligt og sti l le. 
Her er ingen larm og støj.  
Jeg har sået kruspersil le 
og et brev med pure løg. 
Lad alverden slå for panden 
og bekæmpe spe med spot. 
Jeg vil  enes med hinanden 
og mig selv og ha det godt. 

Der er nok som går og sysler 
med at sprænge kloden væk 
Jeg vil  ikke ha’ skærmydsler 
og kanoner bag min hæk. 
Mens de andre går og sveder 
for at gi hinanden lak, 
vil  jeg pusle med rødbeder, 
selleri og pastinak. 

   

Jeg vil  ikke slås med bisser. 
Jeg vil  så og ikke slå……. 

 

 

I  dag t i l  morgensang f ik vi en kort snak om Halfdan Rasmussens tekst 
”Noget om helte” som ligger op t i l  næste uges styrke ”visdom og 
perspektiv.” Vi vil  tale med jeres børn om at være ydmyg overfor l ivet og 
forståelsen af, at vi alle er en del af et større hele, og vi skal alle 
udfylde vores plads i  l ivet,  t i l  glæde og gavn for os selv og andre. 

 
 
Tak til jer forældre som kom forbi på skolen i dag til ”se på dag” – det er altid dejligt at 
se jer. Som flere af jer måske bemærkede, så blev der serveret kaffe og the i foyeren 
mellem Balletsalen og White Box. Det vil der også blive i fremtiden, vi beder derfor om  
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at I forældre går der ind, når I kommer på skolen for at overvære danse 
undervisningen. 

Skole- hjemsamtaler for 9. klasse 2. feb. 

Vi minder om, at der er skole- hjem samtaler for 9. kl. på tirsdag. Se plan fra Rikke 
under pkt. 8. – 9. kl. 

Forældre t i l  elever i  3.-6. kl .  har arbejdsdag på søndag 
Kontakt tovholder Christian Højerslev, far til Karla i 6. klasse for mere info. Kan 
kontaktes på hojerslev.1973@gmail.com.   

Omstrukturering af lærerkræfter 
Vi har besluttet at tilgodese 3. -4. kl. i en periode med flere to-lærertimer, for at styrke 
klassens sociale liv og faglige udbytte. Konkret betyder det at Anni Kjærby fremover 
læser sine timer primært i 3.-4. kl. og 5.-6. kl.  

Tjek Edu-l i fe vedr. beskeder, både ti l  elever og forældre 

Vi beder jer alle om at huske på at bruge Edu-life for at se, hvilke beskeder der er fra 
skolen. Især elevernes opslagstavler og lektiebøger er vigtige. Vi kan konstatere, at alt 
for mange elever og forældre ikke tjekker lektieopslagene fra dag til dag.  

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. e-mail. Som kommunikationsforum må vi erkende, at Edu-life har 
nogle udfordringer. Wiz-kids som administrere Edu-life arbejder på at lave forbedringer. 

 

Balleteleverne ekstra træning 

I forbindelse med Store Balletskoledag skal alle balletelever ekstra træne lørdag den 
6. feb. fra kl. 10.00 – 15.00 i Balletsalen 

 
Master class på lørdag den 6. Feb. i  White Box 
AMOK tilbyder Master class i klassisk ballet med Fatima lørdag den 6. Feb. Pris kr. 
100,00 som kan betales på mobilpay på 28182621. Tilmelding på AMOK  
www.amok-odense.dk 
3. – 5. kl. er fra kl. 10.00 – 11.45 
6. -9. kl. er fra kl. 12.00 – 14.00 
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Ændring i skolepengestrukturen fra 1 .  august 2016 
 
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 12. januar besluttet en ny 
skolepengestruktur, hvor bl.a. skolepengene for søskende ændres.  I går blev der 
afholdt drop-in møde, hvor alle forældre var inviteret. 
 
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 en 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, når det hele er sat på 
skinner. 

 
Optagelsesprøve t i l  Gartneriet 

Der afholdes en ekstra optagelsesprøve til skolens Gartneri / Førskole 0. - 2. kl. 
onsdag den 3. feb. 2016. 

 
Rigtig god weekend til alle 
Balletskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


