
Nyhedsbrev for november 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
Bladene har skiftet farve, og det er blevet mørkere om morgenen. Efteråret har meldt sin an-
komst, og vi byder det velkommen med lunere jakker, indendørsidræt og skruer op for hyggen. 
 
Race og nye besøg 
Den 5. oktober havde vi besøg af Lilleskolen og lavede det ÆG’te race. Det blev en super dag med 
masser af bevægelse, samarbejde og nye relationer. Alle levuk’ere blev teamet op med 1-2 elever 
fra Lilleskolen og med et fysisk kort og et æg bevægede alle sig rundt her i området og løste opga-
ver som risposekast, sækkeløb, kartoffelgravning, stafet, blindeforhindringsløb mm. Vi sluttede da-
gen med fællesspisning, smil og dans. Se billeder fra dagen på facebook/levukstu. 
 

 
 
I slutningen af november får vi besøg af en gruppe fra skoleafdelingen Kæret, som skal se vores 
skole og være sammen med os i idrætstimen.  
Vi kan godt lide at få gæster og taler om det at være værter. Vi er generelt meget stolte over at 
vise vores skole frem.  
 
Statusmøder  
Alle førsteårseleverne har klaret deres første statusmøde, og de gjorde det så godt. Tak til jer for-
ældre for godt fremmøde og samarbejde.  
I november er det tredjeårselevernes tur. Vi har fået bekræftelse på de fleste mødeindkaldelser. 
Hvis I ikke har meldt tilbage endnu, så gør det gerne snarest. Vi sørger for at brygge ny kaffe og 
lune croissanter, og vi glæder os til at gense jer, forældre/pårørende, på skolen.    
 
Valg  
Som resten af Danmark har vi også forholdt os til det kommende valg. Særligt i uge 43 har vi arbej-
det intensivt med partier og valg. Der er tegnet og fortalt om Folketinget og de 14 opstillede par-
tier. Hold 2 og 3 har med udgangspunkt i prioriterede værdier dannet deres egne partier. Derud-
over er der draget sammenligninger af mærkesager og værdier med eksisterende partier.  
Fredag har vi afholdt valg på skolen med valgtaler, valgsedler og stemmeboks. Vi håber, at flere af 
vores unge føler sig klædt på til også at gå i stemmeboksen d. 1. november.  
 
Seksualundervisning 
I uge 45 har vi temauge. Vi skal i forskellige grupper arbejde med grænser og relationer; venskaber 
og kærester. I idræt vil der fokus på kropsbevidsthed. 
 
Vigtige datoer 
24. november: Besøg af nogle elever fra Kæret, afdeling fra en specialskole i Frederikssund 
30. november: Valgfag 
14. december: Julefest 
21. december: Sidste dag inden juleferien 
 
Mange gode hilsner  
Britt    


