
Nyhedsbrev for september 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
Sikke en opstart. Masser af solskin, nye klassekammerater, gensyn, fællesskab og oplevelser. På 
sin vis er tiden fløjet afsted, og samtidig synes vi også, at vi har været i gang længe og allerede 
kender hinanden meget bedre.  
Den første uge trænede vi til OL ved Stadion. Alle gav sig fuldt ud og fik velfortjente medaljer. An-
den uge var vi i Stængehus og havde en fantastisk Ocean Rescue Camp (ORC): Her var første-
hjælpskursus på stranden og vilde vandaktiviteter. Der var yoga, mountainbike, slack line, mega 
kroket, svømme- og gåture. Her var tid til snakke, bålmad, fællessang om bålet og kreativt stenma-
leri – og så var der fest, dans og sang for fuld udblæsning med karaoke. Forinden var der også par-
typump for de elever, der havde lyst til dette, så der blev løftet jern og flekset skinnende muskler 
 Vi sov i to store telte og fik masser af frisk luft og fællesskab. Se et lille udsnit af glimt fra ORC 
nedenfor. Tredje uge var vi tilbage til hverdagen på Levuk STU med bl.a. undervisning på holdene, 
fælles idræt og svømmehal.  
 

 
 
 
Infoaften 
Tirsdag d. 6. september inviterer vi alle forældre til infomøde kl. 17-19. Alle har fået tilsendt en in-
vitation med program. Vi glæder os til at være sammen med jer.   
 
September med rytme, temauge og nogle anderledes dage  
Næste måned byder på basisuger, hvor der er rytme og fordybelse på holdene. I uge 36 har vi alle 
temauge om ”Klima og miljø”. Vi skal bl.a. arbejde med affaldssortering, genanvendelig materiale 
og forbrug. Onsdag d. 21. september tager alle elever med til Uddannelsesmessen i Roskilde, hvor 
vi har en stand. Her bliver der både tid til at stå i standen, men også at se, hvad andre har fundet 
på. Fredag d. 9. september har Levuk deres årlige pædagogiske dag dvs. både skolen, klubben og 
Job&Samvær er lukket denne dag. Tirsdag d. 13. september har personalet i STU’en efteruddan-
nelse, dvs. skoledagen slutter kl. 12 denne dag. 
 
Vigtige datoer 
6. september kl. 17-19: Infoaften for forældre (invitation er sendt hjem) 
9. september: Lukkedag (både skole, klub og Job&Samvær holder lukket pga. pædagogisk dag) 
13. september: Fri kl. 12 pga. møde  
21.-22. september: Messe  
5. oktober: Race 
 
Mange gode hilsner  
Britt    


