
   Maj nyhedsbrev 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
 
”Prøv at sig’ maj … du er for sej”  Yes, vi rimer derudaf og udvikler vores egne jokes, rim og 
remser. Det må være noget forårskuller, der er i luften! Og apropos forår, så har vi igen mulighed 
for at bruge Stængehuset, der står så fint i alt det lysegrønne og under kastanjetræet, der springer 
ud. 
 
Klima-kloge 
Vi har i april haft tema om vandspild og fået en forståelse for det store kredsløb vi er en del af. Vi 
har lavet eksperimenter med at rense vand, set vores vand-vaner efter i sømmene og besøgt 
genbrugsstationen i Hillerød.   
 
Selvportrætter og Selfie-Simon 
På hold 3 er de nået til den næste bog i deres værk-læsningen. ”Selfie Simon” er på programmet 
og der bliver arbejdet ihærdigt med boganmeldelse, teater, challenges og meget mere. Hold 2 har 
kastet sig i kunstens arme og laver portrætter af sig selv og hinanden. Der er fernisering i næste 
uge og vi glæder os meget.  
 
Sommerfest (ny dato pga. Sankt Hans) 
Årets sommerfest med dimission bliver afholdt tirsdag d. 22. juni fra 17.30 – 20.00. I år ligger Sankt 
Hans om onsdagen, og da vi forestiller os at mange har faste Sankt Hans traditioner, rykker vi 
festen til dagen før. Så får man både hue-gilde og bål-gilde  Med næste nyhedsbrev følger der en 
invitation til den store dag.  
 
Adventure uge med overnatning 
I stedet for Sverigesturen har vi valgt at lave en særlig uge på STU’en med adventure, fællesskab, 
overnatning og en masse hygge i højsædet. Det bliver fra mandag d. 31. maj til fredag d. 4. juni. Vi 
overnatter i mindre grupper fra torsdag d. 3. – fredag d. 4. juni. Der kommer mere info, når vi 
nærmer os, men notér gerne overnatningen om torsdagen.  
 
Statusmøder 
Tiden er kommet for 1. års elevernes statusmøder. De foregår online og det er her vi evaluerer på 
skoleåret og fejrer al den gode læring og progression.  
 
Vigtige datoer 
Fredag d. 28. maj: STU’en holder lukket pga.  
medicinhåndteringskursus for alle medarbejdere. 
31. maj – 4. juni: Adventure-uge (overnatning fra d. 3. – 4. juni) 
22. juni: Sommerfest 
 
Mange forårshilsener fra Louise   


