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     Odense den 20. maj 2016 

 
Kære forældre  
 
”Linedanser i  det høje  
dans vidunderl igt!  
For det næste, 
Er det bedste: glæden ubestridt!” 
 

- Fra Kære l inedanser 

 
  
 
Årets danseevalueringer, balleteksamnier og afgangsprøver i dans er vel overstået.  
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Alle elever viste engagement og danseglæde.  
Nogle fik for alvor dansens glæde og højde at mærke, andre fik en ”skramme”, dem 
sætter vi naturligvis et plaster på. 

 
For første gang skulle vores afgangselever i år igennem en tre-delt afgangsprøve i dans. 
Først en teknisk klasse på 1,5 time, derefter fremvise egen koreografi ud fra et 
lodtrukket emne som afslutningsvis mundtligt fremlægges og ”forsvares”. Stort tillykke til 
alle ni afgangselever som leverede en meget flot præstation – som vi alle kan glæde os 
til at se på scenen til deres dimission.  

 
Dansestandspunktsark Gartneriet og Danselinjen 
Alle elever 3. -7. kl. har i dag fået deres dansestandpunktsark med hjem. 
8 kl. får deres karakter sammen med deres øvrige Læseskole karakterer i juni. 
9. kl. har fået deres karakter og feedback mundtligt – karakteren kommer skriftligt med 
deres afgangsbevis. 
0.  - 1. kl. får deres med hjem på onsdag den 25 juni. 
2. kl. har bestået deres optagelsesprøve og får derfor ikke et dansestandpunktsark. 

 
Den store låge ind t i l  skolegården låses fremover  
Vores skole får i øjeblikket besøg af ”tyve”, vi er derfor nødt til at låse lågen mod 
Jernbanegade - ind til skolegårde. Det vil sige, at lågen kun er åbne i tidsrummet fra kl. 
7.30 - 8.30. Har man behov for at komme ind på skolens område i løbet af dagen, 
bedes man benytte indgangen fra Slotsgade ved den lille låge eller indgangsporten ved 
Hørluck (vores nye nabo i den anden ende af skolegården), altså også fra Slotsgade. 

 
Legat til dækning af skolepenge 
Bestyrelsen på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense kan ved en pludselig opstået 
trang økonomisk situation i en familien uddele et legat til dækning af enten skolepenge 
eller SFO-penge. Legaterne kan tildeles til elever på skolen. Barnet skal have været 
elev på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense i det indeværende skoleår.  
 
Tilskud til skolepenge og SFO 
Ønsker I at søge om fripladstilskud til skolepenge og SFO, skal I benytte 
Fordelingssekretariatets ansøgningsformular. Ansøgningsblanket til det følgende 
skoleår fås på skolens kontor fra 1. juni eller kan downloades her fra hjemmesiden. 
Ansøgningsskema skal være skolens kontor i hænde senest den 31. august. Husk at 
vedlægge dokumentation for husstandsindkomsten. F.eks. kopi af seneste lønseddel 
samt seneste årsopgørelse fra SKAT fra den/de voksne, der deler bopælsadresse med 
eleven.  
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Skolefoto 
Mandag d. 23. maj får Balletskolen besøg af skolefotografen. 
Alle elever har fået/får bestillingsliste med hjem. 
Listen skal udfyldes og AFLEVERES SENEST FREDAG D. 20. MAJ. 
 
Hvis vi ikke har en underskrevet bestillingsliste, vil jeres barn ikke få 
taget individuelt foto, men kun være med på klassebilledet. 

 

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 

 
Dress-code ti l  dans og ballet 
Så er tiden inde til at der skal bestilles ballet- og dansetøj til næste skoleår. 
På hjemmeside kan I finde bestillingslister se under pkt. Profil / Fakta / Dresscode. 
 
Køb af overtrækstøj med skolens logo 
Link til webshoppen:  http://dkdybdahl.dk/shop/b2blogin.html 
Login: balletskolen  
Kode: balletskole 

 

Balletskolens elevkalender 
Balletskolens elevkalender findes på hjemmesiden under pkt. Info. 

 

Sommerafslutning Førskolen og 0. - 8. kl .  og 9. kl .  dimission 
Vi minder om vores festlige sommerafslutning og dimission onsdag den 22. juni, hvor 
alle elever, forældre og søskende er inviteret. Dette holdes i ”Teaterhuset Rosenhaven 
– Filosofgangen 19, 5000  Odense C”  Invitation kommer snarest.  

Afgangseleverne (Ballet og 9. Kl.) må invitere 10 gæster hver.  

Hjælp 
Vi har brug for at låne en kædesav med langt svær til at save en rådden stamme ned - 
diameter 1 m. - henvendelse til Rene Hangaard. 
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Master Class i  klassisk ballet og Summercamp 
I morgen den 21. maj tilbydes der Master Class i klassisk ballet med Fatima. 
Der tilbydes også Summercamp for danseinteresserede - for mere info. se AMOK´s 
hjemmeside. www.amok-odense.dk 

 

Rigtig god weekend ti l  al le fra 
Balletskolen 


