Januars nyhedsbrev
Kære elever, forældre og pårørende
Først og fremmest; rigtig godt nytår! Vi håber I er landet godt i 2021. Vi har set frem til at åbne
skolen igen, og gør det på en måde, så vi minimerer risikoen for at invitere coronaen indenfor. Vi
holder jer opdaterede via mail, hjemmeside og FB, hvis regeringen kommer med nye udmeldinger.
Nogle af jer unge har familiemedlemmer, der er i risikogruppe og derfor vælger I at blive hjemme.
Det er rigtig godt, at I passer på os alle. I får læringsmateriale med hjem og har zoom-kald med
lærerne og klassen – vi skal nok holde jer godt i gang 
Mere plads - og mer’ tøj på
Hverdagen ser anderledes ud pt., da vi skal have mere plads for at kunne holde afstand. Hold 3 har
flyttet klasselokale over i Frederiksborgcenterets store gymnastiksal og hold 2 har fået to lokaler
på skolen. Garderoberne er igen blevet opdelt og der er separate indgange til hvert hold.
Stængehus kan ikke tilbyde os nok plads, så derfor lukker vi huset én måneds tid.
Der er daglige ture udendørs og derfor opfordrer vi alle til at have varmt vintertøj med/på – det
gælder især fodtøj.
Yoga, jogging og januars-træning
Vores træning bliver uden bad den næste tid, da alle badefaciliteter i huset er lukkede. Derfor er
det en god idé at have en ekstra t-shirt/bluse samt deodorant med i skoletasken, hvis man skulle
have brug for at blive ”frisket lidt op”. Vi laver yoga, naturlig træning, terræn-ture og meget mere.
Svømning er aflyst
Svømmehallen har lukket og da tør-svømning ikke lige er vores kop te, har vi i stedet aktiviteter på
holdene.
Krop og Sundhed
I den sidste uge af januar har vi årets første temauge omkring kroppen og hvordan vi holder os
sunde – både fysisk, psykisk og socialt. Vi synes dette er vigtigt, især i denne tid, at få talt om vores
velvære og snakke om redskaber til at have det godt.
Ny lærer fra 1. feb.
Vi ser frem til at byde Thomas Moltsen velkommen som lærer på skolen. Han er tilknyttet hold 1
sammen med Bianca. Thomas har både været på specialskoler og i folkeskolen og har udover en
bred undervisningserfaring, en passion for friluftslivet og udforskning af naturen.
Kærlig hilsen
Alle på Levuk STU, Louise

