
Nyhedsbrev for april 
 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
 
Foråret viser sine mange ansigter her på studieturen; vi har haft alt fra strålende sol til snevejr  
Men ægte vikinger lader sig ikke stoppe af omskifteligt vejr. Det viste en flok drenge der tog en 
iskold hav-dukkert torsdag morgen – seeejt! På Trelleborg viste vi også hvad vi er lavet af: I 
bueskydning var der masser af pletskud og til spydkast fløj der spyd igennem luften. Vi har – alt i 
alt - haft et fantastisk togt.  
 
Besøgsdag for skolen ved skoven 
Onsdag efter påskeferien kommer en gruppe fra Skolen ved Skoven på besøg. Vi har planlagt en 
oplevelsesdag hvor de både skal tonse idræt med os og lave noget sjovt fagligt.    
 
Praktikanter 
Vi har fortsat besøg af praktikanter fra grundskolerne, som skal prøve en uge på vores skole og 
beslutte hvor de skal tage deres STU. Det er dejligt at opleve, at alle er så gode til at byde de nye 
velkommen og få dem til at føle sig hjemme. Tak – I er nogle stjerner!  
 
Statusmøder 
Nu er det 1. års elevernes tur. Vi glæder os til at se jer til lune croissanter og en snak om året der 
er gået. Giv os endelig besked om I kommer på skolen eller ønsker at tage den over skærmen.   
 
Reception for Louise 
Torsdag d. 28. april kl. 15.00 – 17.00 er I (forældre og pårørende) meget velkommen til at kigge 
forbi til et lille glas og en snack. Det bliver helt nede på jorden og blot en mulighed for mig – Louise 
– til at sige tusind tak for det gode samarbejde og tak for lån af jeres skønne unge mennesker.  
Om fredagen vil der være hygge-afsked i skoletiden med eleverne – og mon ikke der skal danses?  
 
Velkommen til Britt – STU’ens nye daglige leder 
Vi har glædet os til at overbringe denne gode nyhed: Den næste til at overtage STU-roret er 
fundet. Hun hedder Britt Korsgård og kommer med mange års erfaring fra efterskoleområdet. Hun 
er uddannet skolelærer og har efteruddannelser inden for det narrative felt. Britt er netop 
kommet hjem fra Tanzania, og vi håber hun vil fortælle en masse historier om sit eventyr dér. Hun 
starter allerede i ugen efter påskeferien og glæder sig til at møde jer alle.   
 
Vigtige datoer 
9. – 18. april: Påskeferie 
Onsdag d. 20. april: Besøg af Skolen v. Skoven 
Torsdag d. 28. april 15.00 – 17.00: Reception for Louise 
 
Mange kærlige hilsner og god påske,  
Louise og co.   


