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              Odense den 15. april  2016 

Kære forældre  

”Det er lige meget, om jeg er her eller hjemme, bare jeg er sammen med mine 
venner.”  

Udtalelsen er fra en af de små elever nede i indskolingen. Han ved godt, hvad hans 
trivsel især drejer sig om. Det er at have en ven. Her ligger hans glæde, sikkerhed og 
det overskud, der giver hans liv indhold. Han har det som de fleste andre børn, at 
fællesskab og venskab er alt afgørende for at have det godt. Det er så at sige selve 
meningen med livet: at kunne lege med andre, have det sjovt med andre eller bare 
det at være sammen med andre – ud af dette fællesskab opstår de spontane indfald, 
de kreative udfoldelser og frem for alt den sikkerhed, der giver mod til det hele. 

På vores skole kan venskaber og det sociale liv være udfordret af, at de fleste elever 
bor langt fra hinanden og skolen. Vi vil derfor opfordre alle forældre til at tage en 
snak med jeres børn om, hvordan man kan lave nogle ”legeaftaler”, fejre sin 
fødselsdag i f.eks. skoven eller på stranden, så alle fra klassen kan deltage. Eller 
man kan arrangere en bage eftermiddag på tværs af klassetrin, eller måske tage en 
tur i svømmehallen hele klassen. Altså investere mere tid i jeres børns venskaber og 
sociale relationer.  
 
Et godt børnemiljø handler især om det sociale netværk i og udenfor skolen. Som det 
er blandt børnene og mellem børnene og de voksne. Kvaliteten er ikke nødvendigvis 
forbundet med at have et overdådigt udstyret legemiljø, men at have den sociale 
tryghed og sikkerhed, der giver selvværd og ro til at opdage verden. Og få samlet 
erfaringerne til et billede, der hænger sammen og er positivt. 
 

Nogle gange kan små investeringer give stort afkast! 

 

 

 
 



 

__________________________________________________________________ 
  
DET KGL TEATER � BALLETSKOLEN ODENSE     Jernbanegade 20     DK-5000   Odense C 

Telefon: 63 12 32 12 E-mail: post@kglteater-odense.dk   CVR: 26804493 

  
DET KGL TEATER � BALLETSKOLEN ODENSE     Jernbanegade 20     DK-5000   Odense C 

Telefon: 63 12 32 12 E-mail: post@kglteater-odense.dk   CVR: 26804493 

 
 

Endelig udtagelse efter optagelsesprøver 
Så er kursusforløbet vel overstået. Mange nye ansigter store som små har fundet vej til 
vores skole og søgt optagelse. Nogle af disse har de sidste to uger været på kursus. 
Alle vores 2. kl. elever har også de sidste to uger skulle bevise deres ”danseværd” 
både musikalsk, kropsligt og motorisk, samtidigt med at deres engagement og 
kærlighed til dansen har været sat under lup.  
Det har for alle været en proces, hvor de har skulle stå ”på tå” for at blive fundet egnet 
til dansen. Det er som at komme igennem et nåleøje at bestå optagelsesprøven, og vi 
er meget bevidste om, at mange menneskelige og personlige kvaliteter har været 
repræsenteret i salen – derfor er det vigtigt at understrege, at optagelsesprøvens 
endelige udfald ikke er af personlig karakter, men udelukkende en vurdering af 
potentialet til at blive danser på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense. 
I løbet af næste uge vil alle få svar på deres ansøgning.  
Svaret sendes på mail. 
 

 
Letbanen er på vej 		
Østre Stationsvej skal gøres klar til anlæg af letbanen. Derfor kan vejen til skole i den 
kommende tid være udfordret af vejarbejde.  
I kan følge med i arbejdet og få sidste nyt om arbejdet og konsekvenserne heraf på 
hjemmesiden www.odenseletbane.dk/østrestationsvej. 

 
Tilsynserklæringen  
Så kom skoleårets tilsynserklæring. Denne kan læses under pkt. Lovpligtig info. på 
hjemmesiden. 
 

Dukseordning – oprydning i klassen 

Alle elever har i løbet af skoleåret ansvaret for, at klassen er ryddet og gjort klar til, at 
der kan blive gjort rent. Når man er så heldig at have duksetjansen betyder det, at man 
ikke lige kan gå til tiden, men bliver nødt til at blive på skolen 5 – 10 min. efter endt 
skoledag. Alle elever ved, hvornår det er deres tur til at være duks. 

Lus 

Vi har lus! 

Klasseoplysninger 

Alle klasselister er nu lagt ud på Edu-life. Husk at klikke på fanebladet i bunden af 
exelarket, for at finde den enkelte klasse.Ændringer til listerne skal meddeles til 
Margrethe på mail mb@kglteater-odense.dk 

Skolemælk 

Vi minder om, at alle kan bestille skolemælk på www.skolemælk.dk.  
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Forældre ”se-på” dag 

Næste forældre ”se-på” dag er den 29. april som også er ”Dansens dag.” Træningen 
er flyttet udenfor, hvis solen skinner. 

Web-shoppen 
Så er der nye vare i shoppen. Vi minder om at alle elever skal have et overtrækssæt 
med skolens logo. 

 
Link til webshoppen:  http://dkdybdahl.dk/shop/b2blogin.html 
Login: balletskolen  
Kode: balletskolen 

 

Balletskolens kalender 

Balletskolens elevkalender findes på hjemmesiden under pkt. Info. 

 

Master Class i  klassisk ballet og Sommerskole 

Lørdag den 21. maj tilbydes der Master Class i klassisk ballet med Fatima. 

Der tilbydes også Sommerskole for danseinteresserede - for mere info. se AMOK´s 
hjemmeside. www.amok-odense.dk 

 

Evaluering / eksamen dans & ballet 

Vi minder jer om at jeres børn (alle elever - alle klassetrin) skal til danse-  eller 
balleteksamen i foråret. Se elevkalender. 

 
Rigtig god weekend ti l  alle 

Balletskolen 
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