
   August nyhedsbrev 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende, 
 
Et nyt skoleår er begyndt og vi ser ind i et år med en masse oplevelser, læring, kammeratskab og 
udvikling. Der skal lyde et varmt velkommen til vores seks nye elever   
Dette nyhedsbrev kommer én gang om måneden og intentionen er, at I derhjemme får et indtryk 
af hvad vi dykker ned i og hvilke datoer, der skal ind i kalenderen.  
 
OL og ORC 
I løbet af denne første introuge er der blevet dystet om guldet i klassiske atletik discipliner i ”Levuk 
STU legene” på Hillerød stadion. I næste uge tager vi på årets Ocean Rescue Camp hvor 
Nordsjællands livreddertjeneste skal undervise os i livreddende førstehjælp og klæde os på til at 
kunne være sikkert i og ved vandet.  
Lidt praktisk: Husk at komme med badetøj på om onsdagen, da vi går direkte på stranden, hvor 
undervisningen foregår. Hav løst og lunt tøj udover.   
 
Sikker skoledag 
På STU’en fortsætter rutinerne omkring håndvask og rengøring som sædvanligt. Håndvask sker 
ved ankomst/afgang og i løbet af skoledagen. Rengøring af overflader og kontaktpunkter sker 
fortsat to gange dagligt. 
 
Vi er sunde…  
på Levuk STU. Derfor har vi lavet en klasseregel om, at energidrik, sodavand og slik ikke må 
indtages i skoletiden. Til fødselsdage er det elevernes ønske at fejre med kage, slik eller sodavand.  
 
Vi skal bruge vores hjerne godt… 
derfor er STU’en MOBIL FRI SKOLE. Mobilen kan medbringes og opbevares i mobilkassen i klassen 
eller i Stængehus. Det er altid muligt at ringe til Levuks hovednummer eller kontaktlærers mobil, 
hvis det er nødvendigt at få fat på sin ung i skoletiden. Når skoledagen er omme, får alle deres 
mobil udleveret igen. Skole iPads er det primære læringsredskab, men til tider kan mobilerne også 
indgå i undervisningen.  
 
Vigtige datoer 
Ocean Rescue Camp: 18. – 20. august  
 
Vi ser frem til et skønt år med jer! 
 
Mange sommerhilsner  
Alle på Levuk STU, Louise   


