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Kære børn, forældre og personale
Tusind tak til jer alle for et helt fantastisk skoleår, der har været fyldt med høj faglighed og med rigtig
mange gode og unikke danseoplevelser.
Skoleåret 15/16 har været et skoleår, hvor vi har skullet vænne os til at være herre i eget hus. Det
har været en stor befrielse for både skole, børn og forældre, at vi kan blive boende, at vi har fået
samlet vores dansesale på samme matrikel, så vores børn ikke længere skal gå til Kongensgade, og
at vi har fået en stor skolegård uden biler.  Men med frihed kommer ansvar.
Heldigvis er skolen udstyret med en fantastisk ledelse, lærerstab og forældreflok, som er gået til
opgaven med krum hals. Der er blevet arbejdet for skolen som aldrig før. Der er ingen tvivl om, at vi
sammen har fundet friskoleånden frem, og at forældreengagementet har nået helt nye højder på
balletskolen i dette skoleår. I forældre er aktive i klasserne, på tværs af klasserne, i fondsudvalg, i
skolegårdsudvalg, i vedligeholdelsesudvalg og til div. arbejdsdage.
Hele 6 arbejdsdage har vi afholdt i år, hvor vi enten klassevis eller i fællesskab har knoklet med at
renovere vinduer. Vinduerne er nu ved at blive malet, og mens vi alle holder en velfortjent
sommerferie, rykker et ekstra hold malere ind og hjælper vores pedel Hans med at male de sidste
vinduer på 2. sal, 1. sal og i stueetagen. Tusind tak for jeres store indsats. Vi glæder til at
videreudvikle skolen sammen med jer til næste skoleår.
Dans og uddannelse danser sammen
I år har vi haft et særligt fokus på at ”lande” de rigtig mange udviklingstiltag, vi satte i søen i skoleåret
2014/2015. Både bogligt og i dansen skal vi dog hele tiden stræbe efter at udvikle os. Der er i år
blevet arbejdet med at få dans og uddannelse til danse endnu bedre sammen og få skabt synergier
på tværs. Det har været alt fra bedre koordinering mellem dansen og læseskolen til de helt store
imponerende projekter. “Et frossent juleeventyr”, som fik ca. 5000 besøgende, er et flot bevis på,
hvordan børn, personale og ledelse kunne skabe en fantastisk forestilling, hvor design som
håndværk blev inddraget i fremstillingen af kostumer. Derudover har 7., 8. og 9. klasse arbejdet med
dans og dansk sammen og skabt nogle flotte, overraskende og vilde koreografier. Endeligt er vi
blevet dispenseret fra den traditionelle idrætseksamen i 9.klasse og har fået udviklet vores egen
danseeksamen, som både indeholder en teoretisk skriftlig og mundtlig opgave og en praktisk
udførende del. Vores vision er, at ”dans og uddannelse danser sammen”, så det vil også være vores
ledestjerne i næste skoleår.
Held og lykke
Skoleårets sidste dag er altid munter og glad, men samtidig også lidt vemodig. På en skole med kun
113 børn, skabes der nogle helt særlige bånd mellem eleverne. Alle kender alle! Vi ønsker alle
afgangselever og 6. klasses balletelever alt det bedst på jeres nye eventyr. Også held og lykke til de
elever, der af andre grunde stopper på balletskolen. Alle har I været med til at gøre balletskolen til
noget særligt.
Rigtig god sommer til jer alle
Vi glæder os til at ser jer i august
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