
Nyhedsbrev for juni 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
 
Byger som går og kommer – det er den danske sommer! Det er nu officielt blevet sommer. Vi tæl-
ler de lyse timer, tæller dage til fødselsdage, tæller mønter, tæller point og tæller dage til sommer-
fest. Vi glæder os meget til sommerfesten! For nogle kan det også være forbundet med lidt vemod 
og spænding, fordi det også markerer, at der venter noget nyt. Vi taler om at nyde nuet, være tak-
nemmelig og i det hele taget at øve os i livet, som nogle gange også kan være svært som fx det at 
sige farvel til noget og nogle, man er meget glade for. Heldigvis er det gode ved Levuk, at man altid 
er en levuk’er og altid velkommen! 
 
Sommerfest og sidste skoledage 
Onsdag d. 22. juni er der sommerfest i Stængehus. Der er både velkomstdrinks, taler, dans, serve-
ring og overrækkelse af studenterhuer på programmet. Alle elever har fået en invitation med 
hjem, og den er også sendt hjem via mail. Husk, at melde tilbage inden d. 13/6, så vi kan plan-
lægge en festlig aften. 
Torsdag d. 23. er der oprydning, og der gøres klar med bannere til bussen. Der er også rygter om 
den årlige vandkamp. 
Fredag d. 24. er sidste skoledag. 3. årseleverne og deres forældre står for brunch. Derefter kører 
alle elever og lærere rundt i udsmykket bus i Hillerød og ender i Job og Samvær, hvor studenterne 
bliver fejret. Vi slutter af tilbage på Levuk STU med fredagsdans og ønsker om en god sommerferie 
til alle.     
 
Ud i naturen 
Apropos sommer var vi alle den 1. juni på gåtur ud i naturen med både sol og regn … og med godt 
humør. Dagen var hemmelig, så vi fandt vej vha. en app, vi løste opgaver, havde idrætsleg, fiskede 
med net og nød madpakke og nybagte fladbrød over bål. Her er et par stemningsbilleder fra da-
gen.  
 
 
 
 
 
 
 
Følg os også på Instagram 
På vores facebookside @Levuk STU kan I se flere glimt fra vores liv og aktiviteter. Derudover har vi 
også sat gang i vores instragramprofil igen, så følg os også gerne her på @levukstu.   
 
”Kommunikation og fremtoning” og ”gæstebud” 
Juni byder på temauger. Vi starter fredag med kommunikation og fremtoning, hvor alle elever væl-
ger én sportsgren, de gerne vil instruere deres klassekammerater i. Der øves i, hvordan man kom-
munikerer, præsenterer og guider andre. Derefter har vi temaet Gæstebud, hvor alle er med i for-
beredelsen, udførelsen og oprydning/evaluering af sommerfest. Nogle er viceværter, andre pynter 
op eller planlægger underholdning eller forbereder drinks og serveringer.  
 
Vigtige datoer   
4.-6. juni: Pinseferie  
22. juni: Sommerfest 
24. juni: Sommerafslutning 
8. august: Skolestart 

Mange gode hilsner 
Britt og co. 


