
   Oktober nyhedsbrev 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
 
Efteråret har for alvor taget fat, farverne er skiftet og vi tjekker vejrudsigten i et væk for at komme 
uden om regn og vind. Det lykkedes i tirsdags hvor årets stjerneløb med vores venskabsklasse fra 
Hillerød Lilleskole løb af stablen. Himlen åbnede sig netop som stjerneteltet var taget ned, og vi 
gav high fives og takkede for den fedeste dag. 
 
Fokus på krop og køn 
I ugen efter efterårsferien skal vi fordybe os i kroppen, dens udvikling, hvordan vi er i relation til 
hinanden, grænser, kommunikation og nærvær. Ugen hedder seksualundervisning, men den 
kunne også kaldes ”Krop, køn og kommunikation”. Emil, som er lærer på skolen, er tovholder og vi 
ser frem til en uge med gode snakke, forum teater, quizzer, refleksionsøvelser og meget mere.    
 
Forældreaften 
Alle forældre må meget gerne sætte kryds i kalenderen onsdag d. 17. november, hvor vi indbyder 
til forældreaften. Det bliver en aften om hverdagen på holdene, årshjulet, studietur og praktikker. 
Derudover kommer der en foredragsholder, der vil lave et oplæg for jer. Meget mere om det 
senere. I får en indbydelse på mail.  
 
Valgfag 
Årets nye initiativ ”Valgfag” blev skudt i gang og det var skønt at give den gas på tværs af hold og 
interesser. Der bliver reddet, klatret, MTB’et og gået til den i det kreative univers. Næste 
valgfagsdag er mandag d. 3. november.  
 
Statusmøder 
Vi har i øjeblikket statusmøder for 3. års eleverne, der også er i fuld gang med årets praktikker. Det 
er modige unge mennesker der kaster sig ud i arbejdslivet. I løbet af november glæder vi os til 
statusmøder for alle vores nye 1. års elever.   
 
Pædagogisk dag 
Levuk holder lukket fredag d. 29. okt. da vi afholder pædagogisk dag for hele organisationen.   
  
Vigtige datoer 
Efterårsferie: 18. – 22. oktober 
Lukkedag grundet pædagogisk dag: Fre. d. 29. okt. 
Forældreaften: Ons. d. 17. november 
 
 
Vi ser frem til skønne oktoberdage og god ferie! 
Mange venlige hilsner  
Alle på Levuk STU, Louise   


