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         Odense den 18. marts 2016 

Kære forældre 
 
Menneske først – kristen så…. 
Dette var en af hovedtankerne bag Grundtvigs tanker om oplysning og læring. På 
vores skolen siger vi ”man skal være nogen, før man kan blive noget.” Tanker som 
ligger helt i tråd med Grundtvigs menneskesyn og det er derfor også med stor 
glæde, at vi hver dag minder hinanden om, at Balletskolen har rod i Grundtvigs 
skoletanker. 
 
N.F.S. Grundtvig (1783-1872) er en af de personer, der har sat det mest 
omfattende præg på det moderne Danmarks udvikling. Det skete som præst, 
salmedigter, pædagogisk forfatter, skolemand, filolog, politiker og 
samfundsdebattør. 
  
Grundtvig får ofte æren af at være den, som afskaffede "den sorte skole". Sandt er 
det, at Grundtvig har haft meget stor indflydelse på, hvordan danskerne ser på 
skole og undervisning.  

 
Derfor er Balletskolens helt centrale fag historie, dansk og religion. 

Fortælling er den bærende formidlingsform i undervisningen. 

Fællessangen er central i formidlingen af det grundtvig-koldske menneske- og 

livssyn, som skolen vil præge eleverne med. 

Det forpligtende fællesskab vægtes i ord og praksis. 

Skolen skal ikke måle elevernes viden gennem karakterer og prøver. 

Skolearbejdet involverer hele lærerpersonen og omfatter både undervisning og 

samvær. 
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Trivselsundersøgelse  
Vi har i dag gennemført trivselsundersøgelse på alle klassetrin. 

Klasselister 

Alle klasselister er nu lagt ud på EduLife. Husk at klikke på klasserne i bunden af 
dokumentet, for at finde den enkelte klasse. 

Ændringer til listerne skal meddeles til Margrethe på mail mb@kglteater-odense.dk  

 

Påskegudstjeneste fredag den 18. marts kl. 8.30 – 9.30 

Traditionen tro har vi alle været til gudstjeneste i dag. 

 

Påskeferie 

Skolen og SFO´en holder påskeferie fra i dag, skolen åbner igen tirsdag den 29. 
marts 2016. 

Forældre se-på dag 

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

Næste gang bliver den 29. april, som også er ”Dansens dag.”  

 
Web-shoppen 
Så er der nye varer i shoppen. Vi minder om, at alle elever skal have et 
overtrækssæt med skolens logo. 
 
Link til webshoppen:  http://dkdybdahl.dk/shop/b2blogin.html 
Login: balletskolen  
Kode: balletskolen 
 
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. 
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Master Class i klassisk ballet og Sommerskole 

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

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

 
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. Se skrivelse på jeres børns opslagstavle på EduLife. 

 

Eksamen – dans og ballet 

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

 
Rigtig god Påskeferie til alle 

Balletskolen 
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