
Nyhedsbrev for januar 
 
 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
Godt nytår! Håber, I alle er kommet godt ind i 2023 og måske med forsæt om at spise mere broc-
coli, bruge tandtråd og løbe mere. Eller om at være mere taknemmelig eller blive bedre til se de 
lyse glimt i tilværelse. Uanset står 2023 og banker på, og jeg håber, det vil bringe mange gode op-
levelser.   
 
Skøjte- eller discgolftur 
Traditionens tro har vi planlagt en tur i skøjtehallen torsdag d. 5. januar. Vi fornemmede, at nogle 
elever syntes, det var et for stort projekt og ikke var motiverede. Derfor har vi valgt i år at tilføje 
discgolf på Eghjorten som et alternativ til de elever, der hellere vil dette. Vi starter og afslutter fæl-
les på torsdag, men i formiddagstimerne tager et hold i skøjtehallen og et andet til Eghjorten og 
spiller discgolf.  Uanset hvilket hold, man er på, er det vigtigt med varmt tøj (Discgolfholdet bør 
også medbringe regntøj). Vi ser frem til en anderledes dag med aktivitet ude af huset.  
 
En tid med praktikker 
I januar er der flere af 2. – og 3. årseleverne, der skal i praktik. Det glæder vi os til at høre mere 
om.  
Derudover får vi besøg af eventuelt kommende elever, som er i skolepraktik hos os: I uge 2 er Jens 
på besøg på hold 3 og Baran på besøg på hold 2. I uge 4 er Emil på besøg på hold 2. Det er spæn-
dende med andre unge, som også synes, Levuk kunne være et fantastisk sted at gå i skole. Alle nu-
værende elever ved selv, hvordan det er at være i skolepraktik og betydningen af at blive taget 
godt i mod, og vi ser frem til at møde alle eventuelle nye ”levuk’er”.  
 
Uge 2 
Onsdag d. 11. januar får vi besøg af en klasse fra Skolen ved Skoven. De kommer kl. 10.30 og skal 
være med til vores idrætsundervisning.   
Torsdag d. 12. januar har vi årets første valgfagsdag.  
 
Temauger 
Januar byder også på en temauge, hvor vi sammen skal kigge på det at have forskellige udfordrin-
ger og handicap, og hvad det betyder. 
 
Alt i alt er året allerede godt i gang! 
 
 
Mange nytårshilsner  
Britt 
 
 
Vigtige datoer 
5. januar: Skøjtehal- eller disc-golfdag 
11. januar: besøg af Skolen ved Skoven 
12. januar: valgfag 
Uge 3: Temauge: Kend dit handicap  
Uge 6: Temauge: Seksualundervisning 
Uge 7: Vinterferie 


