
 

 
               Odense den 11. marts 2016 

Kære forældre 

Alle vil udvikling, ingen vil forandring, sådan skrev Søren Kierkegaard. 
Én fortolkning kunne være, at det kun er handling, der skubber os ud af komfortzonen 
og rykker os.  Sådan er det ikke for os - vi vil både udvikling og forandring og det er 
bl.a. én af de ting Det Kongelige Teater Balletskolen Odense skal stå for - vores vilje 
og evne til udvikling, forandring og implementering. Til at være kreative og sætte i 
værk - også når vi mister fodfæste for en stund. 
 

Vi er klar over, når man står midt i det hele, at det kan virke som en stor mundfuld af 
forandring, udvikling og implementering – ny hjemmeside, Edu-life, IT- strategier, køb 
af bygninger, ny forhave, ændrede regler for cykelparkering osv. Som om, det måske 
indimellem kan være for meget. Til det vil vi sige, jo, men tænk over alle dem, der kan 
være “for lidt.” Og, at der bag alle initiativer og aktiviteter ligger både værdier, en plan 
og frem for alt engagement. 
 

Trivselsundersøgelse  
Alle skoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i 
børnehaveklassen til og med 9. klasse.  

Fredag den 18. marts vil vi foretage næste trivselsmåling på Balletskolen.  

Påskegudstjeneste fredag den 18. marts kl. 8.30 – 9.30 

Traditionen tro skal alle skolens elever og voksne i kirke fredag den 18. marts kl. 8.30 – 
9.30. Alle forældre og bedsteforældre er også meget velkomne. 

Alle elever har fri kl. 12.00. SFO åbner kl. 12.00 - til kl. 16.00 som vanligt. 

Påskeferie 

Skolen og SFO´en holder påskeferie fra mandag den 21. marts. Skolen åbner igen 
tirsdag den 29. marts. 

Forældre se-på dag 

Der er ingen forældre se-på dag i marts pga. ferien. 

Næste se-på dag er den 29. april. 

Billeder fra St. Balletskole Dag 

Tak til Charlotte og balleteleverne for en rigtig fin forestilling på Det Kongelige Teater i 
søndags. Hvis nogen af jer har gode billeder fra dagen, vil vi meget gerne modtage 
(som jpeg, tak!) så Lotte kan lægge på hjemmesiden. 
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Optagelsesprøve nye og gamle elever 

Søndag den 3. april er der optagelsesprøve til skolens Ballet- og Danselinje. Alle 
nuværende 2. klasser, som ønsker at fortsætte på skolen, skal tilmelde sig prøven på 
skolens hjemmeside – se under pkt.  Optagelse.  

 

Balletskolens kalender 

Balletskolens elevkalender findes på hjemmesiden under pkt. Info. 

 
Balletskolen søger en administrativ medarbejder med en stærk økonomisk profil 

Kender nogen en dygtig, arbejdsom og fleksibel administrativ mand/kvinde, som har lyst 
til nye udfordringer og gerne vil arbejde på en skole, hvor hverdagen er fyldt med 
dansende exel-ark, administrative opgaver, sjove udfordringer og masser af udvikling, 
så byd dem op til dans og bed dem henvende sig til Balletskolen på tlf. 6312 3212. 

 

Master Class i klassisk ballet og Sommerskole 

Lørdag den 21. maj tilbydes der Master Class i klassisk ballet med Fatima. 

Der tilbydes også Sommerskole for danseinteresserede. For mere info se AMOK´s 
hjemmeside. www.amok-odense.dk 

 

Arbejdsdag 7., 8., 9. kl. på søndag den 13. marts (vinduesreparation) 

Alle forældre og elever i udskolingen indkaldes til fælles arbejdsdag på søndag den 13. 
marts fra kl. 10.00 – 15.00.  Alle har modtaget mail fra Charlotte Gøbel med besked. 

Nogen spørgsmål, så kontakt Charlotte - mobil 2134 1250. 

 
Store arbejdsdag/ rengøringsdag, alle forældre 9. april kl. 10.00 – 14.00 

Vi minder om, at der er arbejdsdag og store rengøringsdag den 9. april for alle forældre. 
Vi glæder os til at få repareret småting, malet , pudset vinduer og ikke mindst få gjort 
hovedrent.  

Eksamen – dans og ballet 

Vi minder om, at jeres børn skal til danse-  eller balleteksamen i foråret. Se 
elevkalender. 

 
Rigtig god weekend til alle 

Balletskolen 
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