
   April nyhedsbrev 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
 
Det pibler op med erantis og vintergækker, og på dagene hvor solen skinner kan vi mærke, at 
foråret er over os. Selvom vi har trodset vejret i vinterperioden, er det bare dejligere at spille 
discgolf, danse og vandre under åben himmel med solen i ansigtet. Og få oplæst en klassiker. Hold 
3 har haft ”walk and read” hvor de på forskellige steder i naturen har siddet og lyttet til 
oplæsningen af ”Kærlighed ved første hik”. Fantastisk.   
 
Genåbning 
Samfundet åbner gradvist op og det glæder vi os over. På STU’en fortsætter rutinerne omkring 
håndvask, afstand og rengøring som sædvanligt. Vi havde coronaen tæt på i sidste uge, men 
smitten kom heldigvis ikke inde for dørene.  
 
Praktikanter efter påske 
Der kommer fortsat praktikanter forbi, der gerne vil opleve hverdagen på STU’en. I ugerne efter 
påske byder vi de fire sidste velkommen til praktikker. For at være på den sikre side, bliver de 
selvfølgelig testet før de kommer i praktik. 
 
Statusmøder 
Tiden er kommet for 2. års elevernes statusmøder. De foregår online og det er her vi evaluerer på 
skoleåret og fejrer al den gode læring og progression.  
 
Vi brygger… 
.. på en oplevelsestur, men den er stadig i støbeskeen. Planen var, at vi skulle på studietur til 
Sverige i slutningen af april, men den må vi skyde en hvid pil efter. Vi kan derfor nu sige, at vi 
brygger på ”noget” i slutningen af maj, men det er endnu ikke til at sige om det bliver i Danmark 
eller Sverige. Vi ved dog, at det bliver med adventure, fællesskab, overnatning og en masse hygge i 
højsædet.  
 
Asger 
Siden november har vi haft glæden af at have Asger som fast vikar – særligt tilknyttet hold 1. Han 
har budt på fed træning, masser af bold i gården, humor, varme og god undervisning. Der venter 
ham højskoleoplevelser og rejser, og vi sender ham afsted med stor tak for denne gang.   
 
Vigtige datoer 
Fredag d. 16. april: STU’en holder lukket pga.  
medicinhåndteringskursus for alle medarbejdere. 
 
Mange forårshilsener  
Alle på Levuk STU, Louise   


