
 

Information   vedr.   dresscode 

 
Dresscode   for   skoleåret   2017-2018  
 

 

Bestilling   &   betaling 
Skolen   har   indgået   et   samarbejde   med   Tutu   –   Dans   &   Yoga   om   salg   og   levering   af   dansetøj   til 

alle   elever.  

Ved   køb   af   tøj   gennem   Tutu   gives   10%   rabat   på   alle   dele   og   tøjet   leveres   til   skolen   ved 

skolestart   i   august. 

Bestilles   hele   tøjpakken   (inkl.   opvarmningspakken)   senest   28.   april,   giver   Tutu   et   gavekort   på 

100   kr.   til   butikken. 

 

For,   at   tøjet   er   klar   til   skolestart   skal   tøjet   bestilles   og   betales    senest   28.   april .   Tøj,   der   ikke   er 

bestilt   til   denne   dato,   kan   ikke   forventes   at   være   klar   ved   skolestart.   (Tøjet   bestilles   hos 

leverandøren   den   28.   april,   da   dette   er   leverandørens   deadline   for   bestilling   skoletøj).  

 

Tøjet   bestilles   ved   at   udfylde   bestillingsskema,   som   mailes   til   Tutu   på    tutu@tutudans.com    eller 

afleveres   i   butikken.   (Alternativt   afleveres   sedlen   på   skolen   på   det   runde   bord   ved   køkkenet 

på   administrationsgangen).   Der    betales   samtidig   med   indgivelse   af   bestilling    enten   via 

MobilePay   på   42916442   eller   overføres   til   konto:   0828   0004195221.  

Husk   at   påføre   elevens   navn. 
 

Tøjstørrelser   og   evt.   prøvning   af   tøj  
Størrelserne   på   pigedragterne   er   angivet   som   str.   4-6-8-10-12,   og   størrelserne   er   meget 

alderssvarende.   Det   er   kun   hvis   eleven   har   en   lang   overkrop,   at   man   behøver   at   gå   en 

størrelse   op. 

 

Samme   størrelsesangivelser   anvendes   for   både   shorts,   slå-om   bluser   m.v.,   og   også   her   er 

størrelserne   meget   alderssvarende. 

 

Ved   valg   af   str.   på   trikoter   er   det   en   god   idé   at   købe   en   størrelse,   der   ikke   er   for   lille.   Elever   fra 

10   år   og   op   kan   ofte   anvende   S/M   voksen   størrelse,   og   de   fleste   piger   i   udskolingen   samt 

piger   med   lange   ben   anvender   str   L/XL. 

   

Er   I   i   tvivl   om   hvilken   størrelse   I   skal   vælge,   er   der   fra   tirsdag   den   18.   april   mulighed   for   at 

prøve   skoletøj   hos   Tutu   på   Ahlefeldtsvej   8,   5230   Odense   M   følgende   dage: 

 

- Lørdag   den   22.   april   kl.   10.00-13.00 

- Tirsdag   den   25.   april   kl.   16.00-17.30 

- Torsdag   den   27.   april   kl.   16.00-17.30 

- Fredag   den   28.   april   kl.   15.00-18.00 

 

Tænk   selvfølgelig   på,   når   du   vælger   størrelsen   på   dragt   m.m.,   at   dit   barn   måske   vokser   lidt 
hen   over   sommeren.   Vi   anbefaler   derfor   også,   at   sko   først   købes   efter   sommerferien. 
 
Beskrivelse   af   dansetøj  
Tøjet   er   det   dansetøj   som   anvendes   i   alle   dansetimerne,   dvs.   dragter,   skørter,   trikot,   sko   m.m.   

 

Eleverne   fra   0.-6.   klasse   skal   have   en   dragt,   der   anvendes   til   hverdag,   samt   en   dragt,   der 
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anvendes   ved   evaluering   og   forestillinger. 

 

Der   er   dele   som   er   obligatoriske   for   alle   elever,   og   derudover   er   der   ekstra   tøj   som   kan   købes, 

hvis   man   ønsker   det. 

 

Det   ekstra   tøj   består   af   forskelligt   opvarmningstøj,   da   vi   ønsker,   at   eleverne   også   under 

opvarmning   (både   i   og   udenfor   skolen)   optræder   i   samme   dresscode.   Opvarmningsbluser   (slå 

om   bluser)   vil   få   påtrykt   skolens   logo   (inkluderet   i   pris). 

 

Elever   i   5.-9.    skal    have   en   hudfarvet   underdragt,   og   7.-9.   klasse   skal   desuden   have   en 

hudfarvet   bh   og   hotpants. 

 

Ud   over   dansetøjet   skal   hver   elev   have   et   sæt   overtrækstøj,   bestående   af   en   trøje/hættetrøje 

+   træningsbukser.   Dette   tøj   købes   via   Dybdahl   erhvervstøj   -   se   skolens   hjemmeside: 

http://kgl-odense.dk/profil/fakta/dresscode/  
 
GARTNERI   -   PIGER 
               Obligatorisk   dresscode 
                Dragt   med   kort   ærme,   hvid   (evaluerings/forestillingsdragt)   (samme   dragt   som   2016/17) 
                Dragt   med   kort   ærme,   lyseblå   (hverdagsdragt) 

               Skørt,   lyseblåt      (hverdag   +   evt.   forestilling) 
                Trikot   (hel   fod),   lyserød 

               Hvide   ankelstrømper 

 

               Valgfrit   opvarmningstøj 
               Slå   om   bluse   i   bomuld,   lyseblå   (kan   påtrykkes   skolens   logo) 

                Heldragt   i   strik,   lyseblå 
 
GARTNERI   –   DRENGE 
               Obligatorisk   dresscode    (samme   dragt/shorts/leggings   som   2016/17) 

               Hvid   dragt   med   kort   ærme 
               Shorts,   marineblå   (til   hverdagsbrug   og   evaluering) 

               Leggings,   marineblå   (til   hverdagsbrug) 

               Hvide   ankelstrømper 

 
3.-4.   KLASSE   -   PIGER 
               Obligatorisk   dresscode 
                Dragt   med   kort   ærme,   hvid   (evaluerings/forestillingsdragt) 
                Dragt   med   kort   ærme,   marineblå   (hverdagsdragt)   (samme   dragt   som   2016/17) 

               Skørt,   hvidt   (hverdag   +   evt.   forestilling) 
                Trikot   (hul   til   fod),   lyserød   (anvendes   af   alle   i   ballettimerne) 

               Trikot   (hul   til   fod),   sort   (anvendes   af   alle   i   moderne   dans   timerne) 

               Bløde   springsko   (lyserøde   skind   eller   canvas) 

 

               Valgfrit   opvarmningstøj 
               Slå   om   bluse   i   bomuld,   lyseblå   (kan   påtrykkes   skolens   logo) 

               Strikshorts,   lyseblå   (fås   fra   str.   10   år,   lidt   små   i   størrelsen) 

               Lang   strikbuks,   lyseblå   (fås   fra   10   år) 

 

3.-4.   KLASSE    –   DRENGE 
            Obligatorisk   dresscode    (samme   dragt/shorts/leggings   som   2016/17) 
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            Hvid   dragt   med   kort   ærme 
            Shorts,   marineblå   (til   hverdagsbrug   og   evaluering) 

            Leggings,   marineblå   (til   hverdagsbrug) 

            Hvide   ankelstrømper 

            Bløde   springsko   (hvide) 

 

5.-6.   KLASSE   -   PIGER 
                Obligatorisk   dresscode  

               Dragt   med   rynk   foran,   brede   stropper,   hvid   (evaluerings-/forestillingsdragt) 
                Dragt   med   rynk   foran,   brede   stropper,   marineblå   (hverdagsdragt).  

               (Ny   og   bedre   kvalitet   end   2016/17) 

               Skørt,   hvidt   (hverdag   +   evt.   forestilling) 

               Underdragt,   hudfarvet 
                Trikot   (hul   til   fod),   lyserød   (anvendes   af   alle   i   ballettimerne) 

               Trikot   (hul   til   fod),   sort   (anvendes   af   alle   i   moderne   dans   timerne) 

               Bløde   springsko   (lyserøde   skind   eller   canvas) 
 
               Valgfrit   opvarmningstøj 
               Slå   om   bluse   i   bomuld,   lyseblå   (kan   påtrykkes   skolens   logo) 

               Strikshorts,   lyseblå 

               Lang   strikbuks,   lyseblå  

 

5.-6.   KLASSE   -   DRENGE 

Obligatorisk   dresscode    (samme   dragt/shorts/leggings   som   2016/17) 
            Hvid   dragt   med   kort   ærme  
            Shorts,   marineblå   (til   hverdagsbrug   og   evaluering) 

            Leggings,   marineblå   (til   hverdagsbrug) 

            Dansebælte 

            Hvide   ankelstrømper 

            Bløde   springsko   (hvide) 
 
7.-9.   KLASSE   -   PIGER 
Obligatorisk   dresscode  

               Dragt   med   sort   kryds   på   ryggen   (samme   dragt   som   2016/17) 
               Skørt,   sort   (hverdag   +   evt.   forestilling) 

               Underdragt,   hudfarvet 

               Bh,   hudfarvet 

               Hotpants,   hudfarvede 
                Trikot   (hul   til   fod),   lyserød   (anvendes   af   alle   i   ballettimerne) 

               Trikot   (hul   til   fod),   sort   (anvendes   af   alle   i   moderne   dans   timerne) 

               Bløde   springsko   (lyserøde   skind   eller   canvas) 

 
Valgfrit   opvarmningstøj 
               Slå   om   bluse   i   bomuld,   sort   (kan   påtrykkes   skolens   logo) 

               Strikshorts,   sort 

               Lang   strikbuks,   sort  

 

7.-9.   KLASSE   –   DRENGE 
               Obligatorisk   dresscode  

               Sort   dragt   med   kort   ærme 

               Sorte   leggings 
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               Bløde   springsko   (sorte) 

 
 
KONTAKTINFO   TUTU   –   Dans   &   Yoga 
Tutu   –   Dans   &   Yoga 

Ahlefeldtsvej   8 

5230   Odense   M 

 

Butikkens   normale   åbningstid: 

Tirsdag   kl.   16.17.30 

Lørdag   kl.   10-13 

 

Særlige   ekstra   åbningstider   ved   dresscode: 

- Tirsdag   den   25.   April   kl.   16.00-17.30 

- Torsdag   den   27.   April   kl.   16.00-17.30 

- Fredag   den   28.   April   kl.   15.00-18.00 

 

Mail:   tutu@tutudans.com 

 

Tlf:   42916442  

Træffes   bedst   i   butikkens   åbningstid   eller   hverdage   kl.   16-19  

 

www.tutudans.com 
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