
 

Vigtig   information   til   elever   fra   2.   klasse 
 

Det   er   et   tilvalg   være   elev   på   Balletskolen.   Tilvalget   er   en   aktiv   handling,   et   ønske   om 

at   være   en   del   af   en   friskole   med   en   elitær   danseprofil.   Det   betyder,   at   både 

motivationen,   den   kropslige   og   kunstneriske   udvikling   er   afgørende   faktorer,   fordi 

børnene   er   i   gang   med   at   uddanne   sig   til   dansere.   Tilvalg   har   tit   den   konsekvens,   at 

det   kræver   fravalg. 
 

Som   forældre   og   som   skole   står   vi   derfor,   hvert   år   overfor   at   skulle   træffe   nogle 

afgørende   beslutninger   og   vælge   til   eller   fra,   Som   skole   det   gælder   i   forhold   til 

resultat   af   optagelsesprøver,   klassedannelser,   kommende   skolevalg   og   meget   andet. 
Som   forældre   står   I   overfor   at   skulle   forholde   jer   -   sammen   med   jeres   barn   -   til   de 

beslutninger,   der   bliver   taget. 

Optagelsesprøve   forløb   -   egne   elever   -   2.   klasse 
I   slutningen   af   skoleåret   i   2.   klasse   skal   alle   elever,   der   allerede   er   elever   på 

Balletskole   til   en   optagelsesprøve.   Det   skal   de   for,   at   vi   kan   vurdere,   om   deres   krop, 
motivation/engagement   og   om   de   i   stand   til   at   omsætte   deres   danse-curriculum   til   ny 

kontekst.  

Klassisk   ballet   og   moderne   dans   forudsætter   en   helt   særlig   fysik   og   kropslige 

forudsætninger   og   for   at   leve   op   til   de   høje   krav,   der   stilles   for   at   kunne   uddanne   sig 

som   danser   og   for   at   sikre,   at   man   ikke   pådrager   sig   skader   ved   den   hårde   fysiske 

træning.   Derfor   bliver   børnene,   i   forbindelse   med   optagelsesprøven   i   2.   klasse,   igen 

undersøgt   af   kiropraktorer,   ballet-   og   danselærere,   derved   sikres,   at   fødder,   ben, 
hofter   og   ryg   har   den   fornødne   styrke   og   smidighed.  

Hvis   elevens   tekniske   niveau,   kropslige   forudsætninger   samt   lyst   og   engagement   til 

dansen   ikke   har   gennemgået   den   forventelige   udvikling   vil   eleven   ikke   kunne 

fortsætte   på   skolen. 

Alle   elever   og   forældre   vil   løbende   under   skoleåret   blive   informeret   om   elevens   profil, 
om   den   tekniske   udvikling,   kropslige   forudsætninger   og   engagement   dvs.   lysten   til 

dansen.   Det   betyder,   at   eleven   og   forældrene   har   kendskab   til   dette,   hvis   fakultetet 

ser   kunstneriske   udfordringer   inden   optagelsesprøven.   Denne   udfordring   kan   betyde, 
at   eleven   ikke   kan   fortsætte   sin   skolegang   på   Det   Kongelige   Teater   Balletskolen 

Odense. 

Består   man   ikke   optagelsesprøven   er   man   elev   på   skolen   indtil   sommerferien. 
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Optagelsesforløb   for   2.   klasse   -   egne   elever 

 

1.   Man   tilmelder   sig   optagelsesprøven,   (ligesom   da   man   tilmeldte   sig   første   gang   til 

optagelse   på   Gartneriet)   på   hjemmesiden 

http://kgl-odense.dk/optagelse/tilmelding-til-optagelse/ 

2.   Skolen   orienterer   nærmere   i   skriv   på   elev-net   og   på   hjemmeside   vedr.   dato   og   tid 

3.   Efter   optagelsesprøven,   kan   man   blive   tilbudt   et   kursus 

4.   Efter   kursus   vil   der   være   en   endelig   udtagelse 

5.   I   ugen   efter   endt   kursus   får   alle   skriftligt   svar   på   mail   fra   skolen. 
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