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          Odense den 22. jan. 2016 

Kære forældre 

”Det er en kold tid, som vi lever i / alle går rundt og fryser”  - på Balletskolen holder vi 
varmen. Dem der går rundt og fryser, giver vi et kram! 
 
Projektuge 
I ugen der er gået har alle elever fra 0. – 6. kl. haft projektuge. Det betyder helt 
konkret at skolens arbejde skal prøve at afspejle samfundet. At arbejde 
projektorienteret og dermed medvirke til gennemførelse af projekter, stiller den enkelte 
elev over for mange forskellige valg, og i den forbindelse skal eleverne identificere 
egne og andres roller, opgaver og ansvar, i forhold til en projektgruppe. Eleverne skal 
kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtere evt. 
konflikter i en projektgruppe – der skal meget træning til!  Eleverne arbejder hen imod 
at forstå vigtigheden af at vidensdele og hjælpe hinanden til at anvende 
problemløsnings-metoder som er kreative, innovative og målrettede. Eleverne får 
desuden viden om hvordan projektet er placeret i forhold til konteksten, og hvilke 
forudsætninger, beføjelser og kompetencer dette indebærer. Det stiller også eleverne 
overfor at skulle træffe en beslutning, som ikke altid er hensigtsmæssig eller rigtig. 
Men et forkert valg eller en forhastet beslutning kan godt være rigtig, for så ved man 
hvad der er bedst næste gang og det er jo netop erfaringerne, der gør os klogere. 
 
”Emil var egentlig en sød dreng.” Men alligevel var der ingen, der kunne lave så 
mange skarnsstreger som ham. "Skarnsstreger finder man ikke på - de kommer helt af 
sig selv," sagde Emil engang til sin lillesøster Ida. Og netop sådan var det… 
Ida forstod aldrig helt, hvorfor der aldrig blev en skarnsstreg ud af det for hende, når 
der blev så mange for Emil. 
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Terminsprøver 8. - 9. klasse i uge 4 

Vi minder om, at der er terminsprøver for 8. – 9. kl. i næste uge, se plan over fag m.m. 
på kalenderen, som kan ses på hjemmesiden under Aktuelt. 

 
Omstrukturering af lærerkræfter 
Vi har besluttet at tilgodese 3. -4. kl. i en periode med flere to-lærertimer for at styrke 
klassens sociale liv og faglige udbytte. Konkret betyder det at Anni Kjærby fremover 
læser sine timer primært i 3. -4. kl. og 5. -6. kl. 
 
Ændring i skolepengestrukturen fra 1 .  august 2016 
 
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 12. januar besluttet en ny skolepengestruktur, 
hvor bl.a. skolepengene for søskende ændres.  Se skrivelse fra bestyrelsen på 
hjemmesiden. 
 
Idræt som udtræksfag t i l  afgangsprøven 

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Undervisningsministeriet har givet vores 
skole dispensation fra den almindelige prøve i idræt med den begrundelse, at der er 
tale om eliteidrætsudøvere. Skolen afholder selvfølgelig fortsat eksamen i dans, men 
den vil fremover indeholde både en praktisk og en mundtlig prøve. 

 

Nyt logo og ny web-shop 

Vi håber, at vi snart kan få lov at åbne for vores nye web-shop, men vi er løbet ind i lidt 
problemer med vores nye logo i forhold til tryk og broderi på tøj, farver og rettigheder. 
Det skulle gerne blive afklaret ganske snart. Vi giver besked, så snart det hele er sat 
på skinner. 

Tjek Edu-l i fe vedr. lektier 

Vi beder jer alle om at huske på at bruge Edu-life for at se, hvilke lektier der er givet for 
i fagene. Vi kan konstatere, at alt for mange elever/forældre ikke tjekker i 
lektieopslagene fra uge til uge. 

Som kommunikationsforum må vi erkende, at Edu-life har nogle udfordringer, som vi 
ikke helt kan løse. Vi kan konstatere, at nogle beskeder ikke kommer frem til alle 
forældre. Det betyder, at fredagsbreve og andre opslag forbliver på hjemmesiden, og 
beskeder mellem skole og hjem må blive pr. email. I må derfor nøjes med at bruge 
forældredelen af Edu-life til at følge med i elevernes lektier og klassens liv på 
opslagstavlen. 
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Ændring af bestyrelsen 

Mira Eriksen, mor til Robin i 2. kl. og Sally i 4., kl. har valgt at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet. Rikke Trads, mor til Camilla i 8. kl., er derfor indtrådt i bestyrelsen 
som ordinært medlem. 

 
Rep. af vinduer - fra udvalget 
Vinduerne laver ikke sig selv. Det er ”os” selv der skal tage fat – og ”os” - det er dig (!) 
så husk tilmelding. 
Næste gang vi tager fat på renoveringen af vinduerne er i 3.-, 4.-, 5.- og 6. klasse: 
31. januar 2016 fra kl. 10.00 - 16.00.  

Som altid stiller skolen værktøj, kit, pizza og hyggelige rammer til rådighed. 

Tilmelding til mig (Christian, far til Karla i 6. klasse) via hojerslev.1973@gmail.com   

 
Optagelsesprøve t i l  Gartneriet 

Der afholdes en ekstra optagelsesprøve til skolens Gartneri / Førskole 0. - 2. kl. 
onsdag den 3. feb. 2016. 

AMOK – fr i t id 
Så er forårssæsonen i gang, der er masser af gode ti lbud - t jek 
hjemmesiden www.amok-odense.dk 
 
Rigtig god week-end til alle 
Balletskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


