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          Odense den 5. feb. 2016 

Kære alle 

I denne uge har vi talt og sunget om Kyndelmisse som er den 2. feb. Det var tidligere 

en kristen helligdag. Kyndelmisse ligger 40 dage efter Jesus blev født – 

renselsesperioden.  Det er også den dag hvor halvdelen af vinteren er gået. I den 

katolske kirke fejres dagen med en stor lysmesse, hvor de lys som skal bruges i det 

kommende år velsignes. 

 

Tak til jer forældre som kom forbi på skolen i søndags og brugte dagen på at renovere 
vinduer. 

TAK til alle elever i 7. -8. 9. kl. for dansen i dag, se mere nederst i denne skrivelse. 

Ny hjemmeside 

Så gik vi on-line med vores nye hjemmeside. www.kgl-odense.dk. Det er fremover 
her I skal gå ind og læse fredagsbrevet m.m.  

Fredagsbrevet ligger under pkt. Info I højre hjørne. 

Link til Edu-life ligger I bunden af den nye hjemmesiden. 

 

Balletskolens kalender 

Balletskolens elevkalender findes ved at klikke her (ses bedst i Googles Chrome 
browser). 

“Lav noget larm” en foresti l l ing på Odense Teater med 3. -4. kl .  
Danseelever. 

“Lav noget larm” er en dansende kor og teaterkoncert I samarbejde med Tip Toe 
Bigband, Odense Teater og Instruktør Jakob Høgsbro.  På mandag og tirsdag får vi 
besøg af ialt 300 elever fra andre skoler, som også skal medvirke I forestillingen. 

Ideen bag forestillingen er, at det er eleverne, der er den gennemgående bærende 
kraft.  

Formålet er at løfte kollektivt og få en oplevelse af at være med i noget, der er større 
end summen af medvirkende. 
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Billetter kan købes på Odense Teater for kr. 50,00 pr. stk. 

Elever og forældre i 3. – 4. Kl. husk at tjek jeres barn opslagstavle på Edu-life. 

 

Se opslag på Edulife – klassens opslagstvle. 

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.  

 

Tjek Edu-l i fe vedr. beskeder, både ti l  elever og forældre 

Vi beder jer alle om at huske på at bruge Edu-life. Alle jeres info. skal I selv gå ind og 
taste, hvis problemer så kontakt klasselæreren. Det er vigtigt at I forældre også ser 
elevernes opslagstavler og lektiebøger. Vi kan konstatere, at alt for mange elever og 
forældre ikke tjekker lektieopslagene fra dag til dag. 

Vi kan også  konstatere, at nogle beskeder ikke kommer frem til alle forældre. 

Hvis vi har vigtige beskeder så sender vi en mail. 

Som kommunikationsforum må vi erkende, at Edu-life har nogle udfordringer. Wiz-kids 
som administrere Edu-life arbejder på at lave forbedringer 

 
Tværfagligt undervisningsforløb 7. -8. 9.kl.  
I de forgangne uger har 7., 8. og 9. klasse arbejdet med analyse og fortolkning i et 
tværfagligt dansk- og danseforløb. Ugerne har budt på klassediskussioner, forskellige 
holdninger, gode argumenter, nye vinkler på koreografi, fysisk teater, spøjse locations, 
anderledes rekvisitter og masser af skæve, skønne, sjove ideer til, hvordan en 
fortolkning af et litterært værk ”Grand Prix af Raske drenge” omsættes til bevægelse. I 
dag var der fremvisning for forældre og andre interesserede, og sikke en dejlig 
forestilling at gå på weekend med. 
 
Balleteleverne ekstra træning 

I forbindelse med Store Balletskoledag skal alle balletelever ekstra træne lørdag den 
6. feb. fra kl. 10.00 – 15.00 i Balletsalen 
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Master class i  morgen den 6. Feb. i  White Box 
 
AMOK tilbyder Master class i klassisk ballet med Fatima i morgen lørdag den 6. feb. 
Pris kr. 100,00 som kan betales på mobilpay på 28182621. Tilmelding på AMOK  
www.amok-odense.dk 
 
 
3. – 5. kl. er fra kl. 10.00 – 11.45 
6. - 9. kl. er fra kl. 12.00 – 14.00 
 
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.  I går blev der 
afholdt drop-in møde, hvor alle forældre var inviteret. 
 

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, når det hele er sat på 
skinner. 

 
Optagelsesprøve t i l  Gartneriet 

6 nye elever fik tilbudt optagelse i Gartneriet., nu afventer vi hvor mange som takker ja. 
 
Rigtig god weekend til alle 
Balletskolen 
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