
 

        

Odense 20. jan. 2017. 
Kære forældre  
 

Projektarbejde 
I denne uge har alle klassetrin fra 0. - 6. kl. arbejdet med deres projektopgave.  

I dag har alle fremlagt deres produkt for klassen og kammeraterne.  

Alle elever har forstået at arbejde projektorienteret - hvilket er et pædagogisk 
fokusområde på Balletskolen. Hver og en fortjener de stor ros for arbejdsindsats, flid 
og engagement. 

Projektarbejdet bringer elever i situationer, hvor deres evner for selvstændig og 
kreativ tænkning opøves, samtidig med, at de arbejder med faglige stofområder og 
arbejdsmetoder. 

Projektarbejde og emnearbejde er to udtryk, der ofte anvendes i flæng, men der er 
forskel på projektarbejde og emnearbejde. 

Ved emnearbejder beskæftiger eleverne sig med faglige eller tværfaglige emner, 
men arbejder ikke nødvendigvis projektorienteret. 

Projektarbejde kan gennemføres inden for et fag eller på tværs af fag. Hver elev eller 
arbejdsgruppe arbejder med hver sin del af et bestemt emne. Hovedlinien i arbejdet 
er kort fortalt: 

● Der formuleres en eller flere problemstillinger. Det gør eleverne selv eventuelt 
med støtte fra læreren, med udgangspunkt i et overordnet emne. 

● Eleverne planlægger sammen med læreren, hvordan de vil løse opgaverne, og 
hvordan resultatet skal fremlægges. 

● Arbejdet igangsættes med materialer på skolen og relevante studier uden for 
skolen. Planerne justeres om nødvendigt.  

● Resultatet af projektet fremlægges for kammerater og lærere.  
● Forløbet afsluttes med en evaluering af resultatet og processen. 
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Projektarbejde kan foregå i den daglige undervisning inden for et enkelt fag eller flere 
fag samtidig.  

I næste uge er det så 7. 8. 9. kl der skal i gang med deres projektopgave. 

På 9. klassetrin udfører eleverne enkeltvis eller gruppevis en obligatorisk 
projektopgave som en del af undervisningen. Der gives en karakter som vil stå på 
elevens afgangsbevis. 

For mere info. om projektarbejdet på Balletskolen - se info. her 
http://kgl-odense.dk/media/4795/projektarbejde-og-projektopgave.pdf 
 
 
Optagelsesprøve til Gartneriet 
På søndag den 22. jan kl. 10.00 holder vi optagelsesprøve til skolens 0. 1. 2. kl. kender 
du en som kunne være interesseret? 
 
Bestilling af Grantræet på dvd samt foto 
Der er nu mulighed for, at forældre og elever på Balletskolen og på DGU kan bestille 
en optagelse af forestillingen Grantræet og stillbilleder på dvd. To dygtige forældre 
har stillet deres arbejde til rådighed. Rico Feldfoss, har filmet hele forestillingen, og 
Mette Risager har taget mange flotte still-billeder. Det hele kan bestilles samlet på en 
dvd, som koster 100,- kr. Frist for bestilling og betaling er fredag d. 27. januar. Vi 
håber, at mange er interesserede i at bestille, men skulle det ikke være tilfældet, kan 
en produktion ikke sættes i gang, og skolen vil tilbageføre pengene. 
 
Bestilling og betaling (100 kr. pr. dvd/billeder) skal ske på Mobilepay 28 18 26 21. Husk 
at anføre navn på eleven, som skal have bestillingen med hjem. 
 
Dansk- og danseprojekt 8. - 9. kl. 
Kæmpe stort tillykke til skolens 8./9. klasse, som med deres egen koreografi om at 
sætte grænser, sige fra og sige nej er nomineret i Kreativ Konkurrence 2016 – “Min 
Krop, Mine Regler.” Konkurrencen er udskrevet af Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling, og ud af 254 bidrag er 14 valgt. I løbet af de næste uger skal det vise 
sig, hvem der vinder. Vi krydser fingre for dem. 
 

“Vildere med dans” Skolefest 
Vi minder om, at der er skolefest for alle elever fredag den 27. jan kl. 17.00. 

Invitationen kommer ligger på hjemmesiden under aktuelt, men den kan også ses her 
http://kgl-odense.dk/media/73506/vild-med-dans-invitation-2017.pdf 

 

“Se på” i januar 
”Se på dag” i danse- og ballet undervisningen er fredag den 27. januar.  
 

Forældremøde 
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Onsdag den 8. feb. kl. 18.30 er der forældremøde for alle forældre i Balletsalen. 
Dagsorden: Forestillinger og produktioner. 
 

Optagelsesprøve for nuværende 2. klasse elever 
Vi minder om at alle elever i 2. klasse skal tilmelde sig optagelsesprøven den 18 
marts. Tilmelding her http://kgl-odense.dk/optagelse/tilmelding-til-optagelse/ 

   

Forældreundervisning fredag den 24. feb 
Tak til de forældre som har tilbudt at undervise Balletskolens elever i forbindelse med 
at skolens personale skal på pædagogisk weekend. Skemaet er ved at være lagt, det 
bliver en spændende dag fyldt med masser af god undervisning fra kompetente 
forældre. 

 

Arbejdsdag alle forældre BEMÆRK NY DATO!  
26. marts kl. 10.00 - 14.00 

Pga. af konfirmationer i april har vi valgt at flytte dagen til ny dato!! 

Glæd jer - årets første arbejdslørdag er på trapperne - husk at sæt et stort fedt kryds i 
jeres kalender. Vi lover grillpølser, god kaffe og “festlige” rengørings- og 
arbejdsopgaver. 

 
Vi ønsker alle en rigtig god uge 
 
Inge Fjord  
Balletskolen 
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