
Nyhedsbrev for august 
	
	
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
 
Alle lærere er tilbage efter sommerferien og er i fuld sving med at planlægge et nyt spændende 
skoleår på Levuk STU. Vi glæder os… og vi glæder os til, at alle vores studerende kommer på man-
dag, og huset fyldes med liv.  
Velkommen tilbage til 2. og 3. årseleverne og STORT velkommen til alle nye elever!  
Vi håber, I har haft en god sommerferie og også glæder jer til et nyt år med gode oplevelser, fæl-
lesskab og nye ting at lære og erfare.  
 
Første skoledag 
Vi starter på mandag d. 8. august kl. 9 med velkomst-hygge og fælles morgenmad. Forældre er 
meget velkomne. I (forældre) bliver sendt videre kl. 10, hvor vi går i gang med at lære hinanden 
bedre at kende gennem samarbejdsøvelser og lege. Morgenmaden foregår i klubbens café, da vi 
er lidt for mange til at være i STU’ens café. Bianca og Emil vil stå ude på p-pladsen og byde velkom-
men og guide jer det rigtige sted hen.  
Vær opmærksom på, at der ikke er bestilt kørsel mandag morgen! 
 
Introuge og Ocean Rescue Camp 
De to første uger er introuger. I den første uge afholder vi det årlige mini OL, hvor vi træner og dy-
ster i discipliner som disckast, 60 meter løb, længdespring mm. Derudover bruger vi også ugen til 
at lære sit hold og stedet bedre at kende. I anden uge er vi i Stængehus, og fra onsdag til fredag 
har vi Ocean Rescue Camp (ORC) med overnatning og bl.a. undervisning af livreddere og en hygge-
lig sommerfest. Se mere i særskilt invitation til ORC.   
 
Infoaften 
Tirsdag d. 6. september inviterer vi alle forældre til infomøde kl. 17-19. Her vil være oplæg om sko-
leårets rytmer og tiltag samt mulighed for at tale om praktikmuligheder mm. Der vil komme lidt 
flere oplysninger i næste nyhedsbrev. 
 
Vigtige datoer 
8. august: fælles morgenmad kl. 08 
17-19. august: ORC 
6. september kl. 17-19: Infoaften 
9. september: Lukkedag (både skole og klub holder lukket pga. pædagogisk dag) 
 
 
Vi glæder os til en skøn måned! 
Mange gode hilsner  
Lærerne på Levuk STU/Britt    


