
December nyhedsbrev 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende, 
 
 
December er lige om hjørnet og julen har sneget sig ind på STU’en. Her dufter brunt og brændt og 
julelysene lyser den grå december op.  
Vi vil gerne sige tak for sidst. Det var en fornøjelse at have mange af jer forbi til forældreaften med 
foredrag og gode snakke.  
 
Julefest og gæstebud 
Vi ses snart igen, da årets julefest er lige på trapperne. Onsdag d. 15. december inviteres I alle op 
til Stængehus i Tisvilde, hvor vi byder op til dans, sang, dejlig julemad og hyggeligt samvær.  
I ugerne op til aftenen har vi temaet gæstebud. Her træner vi at være værter med alt hvad det 
indebærer og forbereder festen. Der skal bages, pyntes, kokkereres og laves underholdning. I kan 
glæde jer. Invitationen er vedlagt nyhedsbrevet.   
 
Handikapforståelse 
Hvad er egentligt et handikap? Og hvad er normalt? Kan handikap komme og gå? Og hvordan kan 
det føles at have ADHD, være blind eller have Tourettes? Det har vi kastet os ud i med temaet 
”Kend dit handikap”. Vi har afprøvet fysiske handikap, diskuteret hvordan handikap kan se ud og 
foldet vores egne styrker og svagheder ud i fællesskab. Fantastisk inspirerende og lærerig uge.    
 
Juledans 
Fra i næste uge kommer der til at være juledans på skemaet indtil vi går på juleferie. Vi skal give 
den gas med koreografier og komme i topform til at gå på en god og lang ferie.   
 
Praktikanter 
I løbet af december får vi også besøg af fire unge mennesker, som skal lære vores STU at kende. Vi 
ser frem til at have dem i praktik og give dem en god velkomst.   
 
 
Vigtige datoer i december 
Valgfagsdag: mandag d. 6. dec. 
Julefest: onsdag d. 15. december kl. 17.30 
Juleferie: 17. dec. – 2. jan. 
 
 
Vi ønsker jer alle en dejlig jul og et godt nytår.  
På gensyn i det nye år mandag d 3. januar 
 
 
Kærlig hilsen, Louise og Levuk STU 


