
November nyhedsbrev 
 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
 
 
Det sene efterår har sneget sig ind på os med køligere dage og smukke farver i skoven  Vi har 
netop haft valgfagsdag med klatring i Bison Boulders, ridning i Trehuse i Fredensborg og 
produktion af knyttede nøgleringe, glaskunst og finurlige lys.  
 
Kryds i kalenderen – forældreaften d. 17. nov. kl. 17.00 
Vi håber at se jer til forældreaften på STU’en. Det bliver en aften, hvor I har mulighed for at tale 
med lærerne og høre om fagene, studieturen, praktikforløb og meget andet. Derudover har vi 
inviteret Mette Drejer, som er foredragsholder og mor til tre hvoraf to har handikap. Hun fortæller 
med lige dele humor og alvor om det særlige forældreskab og er en særdeles god formidler. Hun 
vil også lede forårets søskendegrupper, som hun vil fortælle mere om. Aftenen er uden elever og 
fra kl. 17.00 – 19.15. Invitationen sendes også på mail.  
 
Kend dit handikap 
I løbet af november har vi temauge omkring handikapforståelse, som bliver lavet på holdene. Der 
skal bl.a. arbejdes med Livets Træ. Her er træets rødder betydningsfulde personer i livet, frugterne 
er bedrifter og færdigheder og insekterne i træet repræsenterer de udfordringer, som man kan stå 
i f.eks. pga. ens handikap. Vi ser frem til gode snakke i trygge rammer.  
 
KLAPjob 
Vores KLAPjob konsulent, Sasha, kommer forbi og fortæller om mulighederne på 
arbejdsmarkedet. KLAPjob er øremærkede jobs til personer med førtidspension, som har lyst til at 
være en del af arbejdsmarkedet. 
 
Praktikanter 
Og så glæder vi os til at byde to praktikanter velkommen i slutningen af måneden. De skal opleve 
hvordan det er at gå på Levuk STU    
 
 
Vigtige datoer 
Onsdag d. 17. nov. kl. 17.00: Forældreaften med info og oplæg 
Onsdag d. 15. december: Julefest i Stængehus 
 
 
Mange kærlige hilsener og på vegne af hele banden, 
Louise   


