
Nyhedsbrev for februar 
 
Kære elever, forældre og pårørende 
Så er første måned i det nye år oplevet og erfaret: Vi har bl.a. været i Stængehus og lave mad og 
gå ture, vi har haft temauge og besøg af Celines far, vi har haft valgfagsdag og derudover er der 
blevet arbejdet med eventyr, styrketræning og matematik mm. En del af vores unge har været i 
praktik, og vi har haft (mulige) kommende levuk-elever i praktik. Vi har også haft besøg af både 
Skolen ved Skolen og Maglebjergskolen, som har deltaget i vores idrætsundervisning. Lige nu er 
nogle af vores unge også med på klubbens skitur. Alt i alt har vi prøvet at udnytte den mørke ja-
nuar bedst muligt. Nu venter en spritny måned – den korteste af slagsen. 
  

 
 
Uge 6 
I uge 6 har vi seksualundervisning. Tre af dagene vil være opdelt i hhv. et drenge- og et pigehold. 
Eleverne har her forinden været samlet i grupperne og selv været med til at bestemme, hvad der 
vil være vigtigt for dem at vide mere om og tale sammen om. 
 
Kort dag i en kort måned 
Tirsdag d. 7. februar har alle medarbejderne i STU’en efteruddannelse. Det betyder, at skoledagen 
slutter kl. 12. De elever, der plejer at være i klub om tirsdagen, starter klubtiden kl. 12. De elever, 
der er tilknyttet klubben, men har fri fra klub om tirsdagen, er i klubben fra 12 – 13.30 og har de-
res normale tirsdagshjemkørsel. For de elever, der ikke er tilknyttet klubben, laver vi kørslen om til 
kl. 12. Har I spørgsmål, så kontakt gerne Emilie på kontoret. 
 
Har du en badmintonketsjer i overskud? 
Vi starter i idræt op med et forløb med badminton. Vi mangler et par ketsjer, så vi har til alle. Hvis I 
tilfældigvis har en ketsjer liggende, som I ikke bruger, vil vi mægtig gerne låne den.  
Til marts skal vi til sportsstævne og bl.a. dyste i denne disciplin…. og vi skal i gang med at øve os! 
  
Barselsvikar 
Bianca venter sig og går på barsel i midten af marts. Det er glædeligt, og vi ønsker hende stort til-
lykke, selvom vi også vil savne hende. Vi er i fuld gang med at finde en barselsvikar, og I hører nær-
mere, når vi ved noget mere.  
 
Mange hilsner  
Britt 
 
Vigtige datoer 
Tirsdag d.7. februar: Eleverne har fri kl. 12 pga. efteruddannelse 
Uge 6: Temauge: Seksualundervisning 
Uge 7: Vinterferie 
Torsdag d. 2. marts: Valgfag 
Fredag d. 10. marts: Forårsfridag 


