
   Juni nyhedsbrev 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
 
Det er officielt sommer og wauw; vi har nydt at lave adventure-uge i høj sol og under blå himmel.  
Ugen har stået på klatring i højderne, MTB i høj fart, hesteridning i skoven, krappe-væddeløb på 
Liseleje strand, stjerneløb i Hegnet, kanotur på Esrum sø og overnatning i shelters, Stængehus og 
på skolen. Tak for skønne dage alle sammen!   
 
Idrætslærer for en dag 
Nu er det tid til at lærerne læner sig lidt tilbage, så eleverne kan vise deres undervisnings-evner. Vi 
skal en tur ”down memory lane” for at se hvilke former for idræt, vi har haft i dette skoleår. Den 
fællesbrainstorm giver baggrund for at vælge en idrætsgren, man drømmer om at undervise i.  
Temaet hedder ”Kommunikation og fremtoning” da vi træner at stille os op foran gruppen og vise 
os som formidlere af vores yndlingssportsgren.  
 
Sommerfest og dimission 
Årets sommerfest med dimission bliver afholdt tirsdag d. 22. juni fra 17.30 – 20.00 i Stængehus. I 
år er det Natalia, Daniel, Sophia, Bertel og Asta som skal fejres med taler, gaver og huer. Det bliver 
en aften med god mad, sange, måske en dans og højt humør i teltet. Der er vedlagt invitation med 
flere detaljer om festen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer i Stængehus. Da vi skal være 
udendørs i vores fest-telt, er det godt at medbringe varmt tøj og et tæppe. (Se kørselsvejledning) 
 
Sidste skoledag 
Fredag d. 25. juni er det sidste skoledag hvor vi spiser fælles morgenmad som 3. års eleverne giver 
og arrangerer. Der kommer til at være pyntede busser til 3. års eleverne og vi kører en god lang tur 
igennem Hillerød, ud til Horsebohus og tilbage til STU’en. Forældre er velkomne til at tage imod 
når de kommer tilbage. Tidspunktet er ikke fastsat. Vi afslutter dagen med vandkamp ved skolen. 
Husk skiftetøj og håndklæde    
 
Flåter 
En sidste ting – vores undervisning i naturen øger risikoen for flåter. Derfor opfordrer vi løbende 
eleverne til at kigge godt efter på oplagte flåt-steder, og beder også jer forældre om at hjælpe til 
derhjemme.   
 
Vigtige datoer 
Tirsdag d. 22. juni: Sommerfest 
Fredag d. 25. juni: Sidste skoledag 
Mandag d. 9. august: Første dag efter ferien (morgenmad med forældre 09.00 – 10.00) 
18. – 20. august: Ocean Rescue Camp 
 
Mange solrige hilsener, Louise   


