
Nyhedsbrev for december 
 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
Det dufter af gran og nybagte småkager, kalenderlyset er tændt – det samme gælder videopejsen. 
Den 1. december blev der lavet en giga guirlande og fældet et juletræ, som nu pryder caférummet. 
Derudover så vi sammen de første afsnit af de to nye julekalendere. I år er det ekstra særligt, da vi 
næsten synes, vi kender én af hovedpersonerne.  
Vi startede også en ny tradition, hvor de unge hver dag leder efter dagens skriftrulle. Heri ligger et 
afsnit af dagens julehistorie, som bliver læst højt.  
Så…..hvis nogen spørger: ”Er I klar til jul på Levuk STU?”, er svaret: ”oh yes, vi er så klar på jule-
hygge!” 
 
Statusmøder  
Kalenderårets sidste statusmøde er afviklet. Igen tak til jer forældre for godt fremmøde og samar-
bejde. Nu holder vi en lille pause med statusmøder indtil det tidlige forår. Tøv dog ikke med at 
kontakte os, kontaktlærere eller kontor, hvis der er noget, vi skal have ekstra fokus på, sparre og 
samarbejde omkring.   
 
Besøg  
I november havde vi et lille besøg fra Skolen ved Kæret, som var ude at kigge på forskellige STU’er. 
Enes og Maya lavede en fin rundvisning, og vi havde alle idræt sammen. Vi synes, det er hyggeligt 
med besøg og møde nye og gamle bekendte, og det er også en måde, hvorpå vi øver os i at være 
værter og smalltalke. I januar kommer Skolen ved Skoven forbi og besøger os.   
 
Gæstebud og julefest 
Apropos værtskab, så starter vi op i næste uge med temaet: Gæstebud. Vi skal bl.a. have forumte-
ater om at holde en fest og være en god vært, og så skal vi i gang med at forberede underhold-
ning, andre skal bage og lave mad, andre være viceværter og pynte op. Alt sammen for at vi sam-
men kan indbyde til den årlige julefest i Stængehus. Forældre og pårørende har fået tilsendt invi-
tation. Husk, at melde tilbage snarest muligt til kontaktlærer eller kontoret. S.U. 6/12. Vi glæder os 
til at se jer! 
 
 
Mange varme julehilsner  
Britt 
 
 
 
 
 
Vigtige datoer 
6. december: fri kl. 12 [de unge, som er tilknyttet klubben, går blot derned. For de unge, der ikke 
er i klub, er kørslen lavet om. Er I i tvivl, så kontakt Emilie på mandag] 
14. december: Julefest 
21. december: Sidste dag inden juleferien 
22. december -2. januar: juleferie 
3. januar: første dag efter ferien 
5. januar: Skøjtehal (hele STU’en kører i skøjtehal) 


