
   Marts nyhedsbrev 
 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
 
Foråret nærmer sig, kan I mærke det? Erantis titter frem, morgenerne er lysere og solen begynder 
at varme os. På STU’en betyder det: Vikingetid. Ja, det lyder måske mærkeligt, men vi skal jo på 
vikingetogt (studietur) i april og fordyber os derfor i myter, sagn, tro, religion, handel, håndværk 
og meget mere. Vi har allerede lavet hjemmelavet ost, smør, grød og bagt vikingebrød med 
kornsorter fra vikingetiden.   
 
Studietur/vikingetogt 
Togtet går til Næsby Strand på Vestsjælland, hvor vi skal bo og udforske området, som er kendt for 
vikingeborgen Trelleborg. Vi skal helt tæt på vores fortid og følge vikingernes fodspor tilbage til 
Harald Blåtands regeringstid. Der er afgang mandag d. 4. april og vi er tilbage på skolen fredag d. 
8. april kl. 12.00. I modtager en beskrivelse af turen og pakkeliste med hjem.  
 
Idræt  
Vi skriver ”viking” foran alt og har derfor – selvfølgelig – ”vikingeidræt” med femkamp, 
brydekamp, løft en viking, fød en bjørn, gå til Island efter sild osv. Kun fantasien sætter grænser. 
Der bliver knoklet, grinet og det giver sved på panden.  
 
Praktikker 
Vi har fortsat praktikanter på besøg fra grundskolerne og det er skønt at møde nye unge, som 
gerne vil tage deres STU på Levuk. I den anden ende er mange af 2. og 3. års eleverne i 
erhvervspraktikker, som endeligt kører på fuldt blus igen. 
 
Førstehjælpskursus og supervision 
Tirsdag d. 8. marts har underviserne supervision hvilket betyder, at alle elever får fri kl. 12.00. 
Tirsdag d. 22. marts har underviserne kursus i første hjælp og det samme gælder denne dag. Man 
kan gå direkte i klubben som sædvanligt for begge dage.  
 
Emilie og Mette 
Emilie er tilbage fra barsel mandag d. 28. marts og vi glæder os. Det betyder også, at vi vinker 
farvel til Mette, som hurtigt er blevet en del af familien her på STU’en.   
 
Vigtige datoer: 
4. – 8. april: Studietur til Næsby Strand 
11. – 18. april: Påskeferie 
28. april: Afskedsreception for Louise (mere info kommer), 29. april: Sidste dag  
22. juni: Sommerfest 
 
Kærlig hilsen, alle på Levuk STU, Louise   


