
 Nyhedsbrev – oktober 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
 
Vi har budt efteråret velkommen med en uge dedikeret til at tale om livet som ung med alt 
hvad der rører sig i forhold til at finde venner, en kæreste, at være i puberteten, forstå sine 
egen følelser og andres og kende sine egne og andre grænser. Det har været en super lærerig 
uge med en masse gode snakke på tværs af grupperne.  
  
 
ADL uger 
Én uge om måneden står 100% i ADL’ens tegn. Der er her, vi øver alle de færdigheder, der skal 
til for at kunne klare sig selvstændigt. Vi arbejder med madlavning, rengøring, økonomi mm. I 
år har hver uge et overordnet fokus. I august var overskriften ”hygiejne”, i september 
”sundhed” og i oktober ”køkkenkendskab og basale færdigheder inden for madlavning”.   
 
Fredagsrengøring 
Men for at sikre at diverse færdigheder ikke går i glemmebogen, indgår ADL’en også i 
hverdagen – i basis og i temauger – og også om fredagen. Vi genoptager succesen og laver FFF 
dvs. Fælles Festlig Fredagsrengøring én gang om måneden. Der bliver skruet op for musikken 
og vi giver den alle en skalle i små teams indtil skolen er skinnende.  
  
Sund frokost 
Den aktive skoledag kalder på madpakker, som kan fylde depoterne godt op. Alle elever skal 
være klædt godt på til at tage sunde valg til at komponere en lækker og varieret madpakke. 
Derfor opfordrer vi alle elever til, enten selvstændigt eller med støtte, at give sig i kast med 
madpakke-smøringen derhjemme.  
 
Halloween temadag 
Sidst i oktober holder vi temadag med græskar, gys og gru. Det bliver en dag med 
gyserhistorier, kreativt bagværk (sidste år blev der bagt zombiefingre med mandelnegle) og 
græskar-udskæringer.  
 
 
Sidste dag for Susan og Stine 
Og fredag d. 30. oktober holder vi en lille ”farvel og tak for denne gang” for Susan og Stine som 
efter mange gode år på STU’en skal ud og prøve kræfter med noget nyt. Vi sender dem af sted 
med stor tak for det særlige aftryk, de begge har sat på hverdagen og huset. 
 
 
Vigtige datoer i oktober: 

- Efterårsferie: 12. – 16. oktober 
 
 
Kærlig hilsen, Louise   


