
Nyhedsbrev for oktober 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
Først og fremmest tak til forældre og pårørende for en god og hyggelig info-/forældreaften d. 6. 
september. Vi var glade for, at så mange af jer havde mulighed for at komme, og at I deltog aktivt i 
dialogerne ude på holdene. Vores samarbejde er så vigtigt, for at vores unge kan lykkes bedst mu-
ligt. Samarbejdet foregår både i det daglige, til de større arrangementer og til de forestående sta-
tusmøder.  
 
Statusmøder  
I uge 41 har vi årets første statusmøder. Her er det førsteårseleverne, der er hovedpersonerne. 
Sammen med de unge, kontaktlærerne, forældre/pårørende, UU-vejleder og eventuel sagsbe-
handler, Emilie (referent og praktikvejleder) samt undertegnede gør vi status på de første uger på 
Levuk STU og ser sammen på uddannelsesplanen og mål. Møderne foregår oppe i vores lokaler, og 
vi har lune croissanter og kaffe på kanden. Det er fortsat også muligt at deltage på Teams, hvis det 
ikke er muligt at mødes fysisk op.  
Efter efterårsferien er det tredjeårseleverne, der har statusmøder. Hvis I ikke allerede har respon-
deret på mødeindkaldelsen, så gør det gerne snarest muligt.  
I foråret er det andetårselevernes tur. Herom senere. 
Vi glæder os til at se jer! 
 
Valgfag 
I går, den sidste torsdag i september, havde vi premiere på årets valgfag:  På 
Rulleskøjteholdet blev rulleskøjterne afprøvet i en hal med slalombaner.  
Friluft var udenfor og startede forberedelserne til race. Madkultur var i Tor-
vehallerne i Kbh og havde fokus på sanserne. Håndværk og design produce-
rede fine crepeblomster. Se billeder fra dagen på facebook/instagram. Næ-
ste valgfagsdag er den sidste torsdag i oktober.   
 
Raceuge 
I uge 40 har vi raceuge. Race er et samarbejde med en 8. klasse på Hillerød Lilleskole. Om onsda-
gen har vi selve racedagen – venskabsløbet - her på matriklen i Hillerød. Klassen fra Lilleskolen 
kommer på besøg denne dag, og i venskabsgrupper på tværs laves et race bestående af konkur-
rencer, sjov og samarbejde. Dagene op til forbereder vi os (samt har idræt som normalt). Torsdag 
evaluerer vi og laver venskabshilsner. Fredag har vi normal dag med svømmehal og klassens time.  
 
”Ny” elevrådsformand 
Klassens time om fredagen er elevernes og fællesskabets time. Vi starter med fællessang og tager 
derefter fælles emner op samt har eventuelt fødselsdagsfejringer eller fredagsdans. I fredags 
havde vi om demokrati. Vi varmede op med håndsoprækning omkring valg af fællessang. Derefter 
stillede de fire kandidater til elevrådsformandsposten sig op og holdt deres valgtale.  
Vi havde hemmelig skriftlig afstemning, og Celine blev (igen) valgt til årets elevrådsformand. Mag-
nus blev med næstfleste stemmer valgt som suppleant. Et stort tillykke med valget til begge. I lø-
bet af skoleåret vil vi arbejde mere med elevråd og demokrati.  
 
Vigtige datoer 
5. oktober: Race med Lilleskolen 
Uge 41: Statusmøder med førsteårselever 
Uge 42: Efterårsferie 
27. oktober: valgfagsdag 
 
Mange gode hilsner  
Britt    


