
   Januars nyhedsbrev 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende, 
 
 
Først og fremmest; rigtig godt nytår! Vi håber, I er landet godt i 2022. Vi nyder at være tilbage og 
har startet skoleåret – traditionen tro – med en tur på isen. Både bambier på glatis og ballerinaer 
med piruetter havde en skøn dag i Gentofte skøjtehal.  
 
Krop og Sundhed 
Årets første temauge kommer til at handle om kroppen og hvordan vi holder os sunde – både 
fysisk, psykisk og socialt. Vi fokuserer på kendskab til anatomien og hele vores sanseapparat. Der 
skal trænes, mærkes, opleves og reflekteres sammen på tværs af grupperne.  
 
Studietur i Danmark 
Vores studietur bliver i år – for første gang nogensinde – i Danmark. Både fordi vi tror, at det er 
godt at kende til sit eget land og samtidig for at sikre os, at der ikke kommer rejserestriktioner, der 
spænder ben for os. Turen går til Næsby Strand på Vestsjælland, hvor vi skal bo og udforske 
området, som er kendt for vikingeborgen Trelleborg. I ugerne op til turen fordyber vi os i 
vikingelivet, deres guder, arkæologien og meget mere. Mere information kommer, når vi nærmer 
os.   
 
Statusmøder 
Tiden flyver og vi indkalder allerede nu til 3. års statusmøder, som afholdes i løbet af vinteren. Det 
bliver både muligt at deltage over TEAMS og ved fysisk fremmøde. 
 
Ny vikar, Tine Marie 
Vi har budt Tine Marie velkommen på skolen som fast vikar. Hun er en kreativ ildsjæl med en lang 
pædagogisk praksis fra både fri-, folke- og specialskoler. Det er skønt at have hende i huset.    
 
Administrationen 
Emilies barsel slutter i foråret og vi glæder os til at have hende tilbage. Det betyder også, at vi skal 
vinke farvel til Britt, som har været i hendes barselsvikariat. Den kommer til at nive lidt  
Der er en periode mellem de to ansættelser, hvor Mette Sewohl kommer til at dække de 
administrative funktioner.   
 
Vigtige datoer: 
 
14. – 18. februar: Vinterferie 
4. – 8. april: Studietur til Næsby Strand 
 
Kærlig hilsen  
Alle på Levuk STU, Louise   


