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Nyhedsbrev maj/juni 2020 
 
Kære alle medarbejdere, forældre og øvrige pårørende 
 
Mandag den 18. maj var dagen, hvor vi fik lov til at åbne Job & Samvær igen. Det var så dejligt at hilse på 
alle vores medarbejder igen. Det er en lidt anden hverdag vi har i disse cornona-tider, der bliver vasket og 
sprittet hænder og der bliver gjort ekstra rent, men alle klarer det rigtig godt. 
 
Kristoffer er langtidssygemeldt pga. ryggen. Magnus og Mikael er vikarer. 
 
Vi siger farvel til Line, vores studerende, den 29. maj – vi ønsker hende god vind på uddannelsen. 
Louise ny studerende, starter den 2. juni. Velkommen! 
 
Skoven viser sig fra sin bedste side. Bøgen har taget sin fineste lysegrønne kjole på og man kan tydeligt 
mærke, at der grøde i luften alle steder. Alle grupper; grøn, rød og blå gruppe, fungerer rigtig godt. Dyrene 
bliver passet og plejet og der bliver taget lidt ekstra hånd om dem efter, vi har haft corona-lukket. Vi bruger 
meget tid på at forberede drivhuset, trimme plantekasser og i det hele taget få haven til at blive velplejet 
igen. Bierne er blevet startet op igen der er flytte en ny bi-familie ind – vi glæder os rigtig meget til den 
dejlige skovhonning igen. 
 
Retningslinjer for madlavning er ændret, så vi må ikke selv forarbejde maden. Gitte fra køkkenet på Levuk, 
laver mad til os en gang imellem – det er dejligt. 
 
Sommerkolonien er aflyst i uge 27 – pga. af Corona -  Det betyder jo, at vi har fået en ekstra uge i Job & 
Samvær, hvor vi holder gang i hverdagen og planlægger en hygge udflugt i løbet af ugen 
 
I år har vi valgt at holde ferielukket i Job & Samvær i ugerne 28-29 og 30.  
Hvis I holder ferie udover disse uger, vil vi rigtig gerne have dette at vide, så vi ved hvor mange der kommer 
i forhold til vores planlægning. 
 
Skriv til kontoret job@levuk.dk  
 
Fridage: 
1.juni 2. pinsedag 
5. juni grundlovsdag 
OBS! Der er ikke lukket 4. juni – pædagogernes fælles kursusdag er aflyst!! 

 
Forårshilsen fra os alle i skoven 

 
Rikke, Mette, Henriette, Oscar og Steen 
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