
 Nyhedsbrev – september 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende, 
 
August gav os én på opleveren - sikke en dejlig skolestart vi har haft. 
Alle elever endte med guld om halsen efter årets OL-dyst og Ocean Rescue Camp gav os en 
masse fælles oplevelser. Livredningstjenesten med Mai i den gule førertrøje stod for 
undervisningen og den afsluttende fest med selleriburgere og dans var en stor succes.  
Nu er vi godt i gang med basisfagene på holdene, hvor alle arbejder med dansk, matematik og 
ADL.  
 
Valgfag 
I dette skoleår tilbyder vi 6 valgfagsdage, hvor man kan vælge mellem klatring, mountainbike, 
ridning eller kreaværksted. Vi glæder os til de spændende udfordringer og til at være sammen 
på tværs af holdene.  
 
Færdsel 
Snart skal vi i gang med et temaforløb om trafik og færdsel. 
Vi skal tale om hvordan man færdes hensynsfuldt og sikkert i trafikken og hvordan man 
forstår skilte og regler.   
 
Messe, messe, messe 
Igen i år deltager vi på uddannelsesmessen Specialkompasset i Roskilde Kongrescenter. Det 
hele løber af stablen onsdag d. 22. og torsdag d. 23. september og vi ser frem til et gensyn med 
samarbejdspartnere og gamle venner. Det vil se sejt ud, hvis eleverne husker at tage deres 
Levuk t-shirt på, på dagen, hvor de kommer ud og besøger standen.   
 
PAS 
Alle 1. års elever får lavet en PAS som del af afklaringsforløbet. PAS fortæller om elevens 
foretrukne læringsstil, hukommelse, opmærksomhed, strategi og dermed det optimale 
læringsmiljø. Denne viden samt observationer og erfaringer fra undervisningen danner 
grundlag for den individuelle uddannelsesplan.   
 
Vi ses ... 
Og så glæder vi os til at se alle 3. års eleverne til statusmøder i september/oktober, hvor vi 
sætter de sidste mål og planlægger praktikker. Samt alle 1. års eleverne i november til vores 
første møde i STU-regi. Spændende!  
 
 
Vigtige datoer: 

- Uddannelsesmesse i Roskilde: 22. - 23. september  
- Efterårsferie: 18. – 22. oktober 

 
 
Mange hilsner, lærerne på Levuk STU  


