
          Odense den 26. feb. 2016 

Kære forældre 

Balletskolen skal være på forkant med at udnytte og udvikle elevernes IT-kundskaber 
ved at bruge digitale læremidler og værktøjer som bærbare pc’er, tablets og 
mobiltelefoner. Skolen skal også udnytte både motivationskraften og læringspotentialet i 
it, og de muligheder it rummer af nye læringsformer, hvor IT i langt højere grad anvendes 
til at fremme elevernes læring og understøtte de faglige mål.  

Specielt skal IT bruges til at forbedre undervisningsdifferentieringen, så flere inkluderes i 
den almindelige undervisning, og alle elever, også de dygtigste – udfordres maksimalt i 
forhold til deres evner. 

Eleverne er vant til at kommunikere på internettet med andre børn og unge, på tværs af 
køn, alder, religion og landegrænser. De chatter, søger viden, træner, blogger, diskuterer, 
leger  
og spiller, alt sammen gode “grundsten” til at bygge faglig viden op omkring. 

Skoledagen og undervisningen skal afspejle den hverdag eleverne er i, derfor skal 
undervisningen også i høj grad afspejle virkeligheden og det omgivne samfund.  
  
En af de begrænsninger Balletskolen gennem længere tid har haft, for at kunne udnytte 
elevernes, lærernes og administrationens faglige kapacitet har været, at vores 
netforbindelse, hardware og udstyr ikke har været godt nok. 

Skolens ledelse har derfor, sammen med skolens bestyrelse, besluttet at investere i en 
langtidsholdbar IT-løsning, med stabilt og sikkert netværk med tilstrækkelig kapacitet, så 
skolen er ”på tå” og sikrer eleverne og ansatte optimale arbejdsforhold til kommende 
afgangsprøver.  

”Fra sommeren 2016 bliver det obligatorisk for skolerne at afholde digitale 
afgangsprøver. Det er dermed ikke længere muligt for skolen at melde fra til en 
digitalprøve med henvisning til den pågældende skoles digitale kapacitet.”. / UVM 

Hvor er det egentligt vi kommer fra og hvor skal vi hen – se lige denne 

https://www.youtube.com/watch?v=9M9vaQxwwWk  
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For os, der er opdraget med bogen, er bøgerne en selvfølgelig forudsætning i læringen 
og læseprocessen.  Derfor vil vi fortsat prioritere bøgerne ved morgensang og at vores 
indskoling ofte besøger biblioteket. 

Balletskolens ”IT-strategi”

Se på hjemmesiden under pkt. ”Profil – Fakta IT-strategi” 

Tur til Det Kongelige Teater ”Romeo & Julie” tirsdag d. 1. marts 5. -9. kl.
På tirsdag skal alle elever fra 5. til og med 9. klasse til Det Kongelige Teater og se Romeo 
og Julie. Bussen kører kl. 9.00 fra Odense Teater. Vi er hjemme igen ca. kl. 17.00 (meget 
svært at give præcist tidspunkt, men ring til børnenes mobiler, når vi er på vej hjem.) Man 
må gerne have spil, kort ol. med til underholdning i bussen. Store, gode madpakker og 
drikkedunk – det bliver en lang dag. 

For mere info. om forestillingen se  

https://kglteater.dk/det-sker/sason-2015-2016/ballet/romeo-og-julie/?id=254 

Ny hjemmeside

Så gik vi on-line med vores nye hjemmeside www.kgl-odense.dk  

Balletskolens kalender
Balletskolens elevkalender findes på http://tinyurl.com/balletskolen (ses bedst i Googles 
Chrome browser). 

Work-shop for 9. kl. i morgen kl. 10.00 – 14.00 

Alle elever i 9. kl. er inviteret til workshop sammen med vores DGU-elever. 

Alexander Bourdat som skal undervise er moderne danser, og en anerkendt danser og 
koreograf i ind- og udland. Han kommer fra Frankrig. 
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SummerCamp – AMOK 

I år tilbyder AMOK danse- og agentsummercamp i uge 26 & 31. Begge tilbud er målrettet 
både drenge og piger, for mere info. se AMOK´s hjemmeside.  

http://amok-odense.dk/fritid/klasser/summercamp-2016/ 

Skolen mangler planter og blomsterløg 

Har vi en forældre på skolen, som har en god forbindelse til en planteskole, der 
forhandler blomsterløg og efeuplanter til udendørs beplantning? Kontakt da venligst fru 
Inge Fjord. 

Pokalerne fra ”Vildere med dans” 
Så kan alle pokalerne fra ”Vildere med dans” ses i glasskabet på 1. sal. Der er nu 
indgraveret navne i. 

Klassisk Balletlinje 7. - 9. kl. 

Fra skoleåret 2017/18 oprettes muligheden for at søge optagelse på skolens egen 
klassiske balletlinje. 

Optagelsesprøve til udskolingen 7. – 9. kl. 
Fra skoleåret 2017/18 indføres optagelsesprøve til udskolingen for egne elever. 

Arbejdsdag 7. – 8. - 9. kl. 

Alle forældre til elever i udskolingen indkaldes til fælles arbejdsdag søndag den 13. 
marts fra kl. 10.00 – 15.00. Mere info. senere. 

Rigtig god weekend til alle 

Balletskolen 
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