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Kære forældre 

 

     d. 20. december 2019 

Velkommen til det sidste ugebrev i dette årti. 

 

Denne uge er gået med vedligehold, lidt undervisning og en del julehygge. Vi har haft bestyrelsen 

for venneforeningen ombord til julemad og banko, en gammel tradition hvor vi sørger for maden 

og foreningen tager banko og tilhørende gaver med. Det blev traditionen tro en hyggelig aften, 

hvor alle var heldige at vinde noget og alle gik mætte på køjen. 

 

Mandag valgte vi at udføre en urintest på samtlige elever da vi havde hørt rygter om at nogen af 

vores elever var blevet set rygende, på noget der kunne være en joint, et lidt ”mærkeligt sted”. 

Der var desværre en elev der blev testet positiv og vedkommende har efterfølgende fået nægtet 

landlov og skal naturligvis kunne levere en negativ test efter ferien, hvis testen skulle vise sig igen 

at være positiv vil eleven blive bortvist. 

Grunden til at nogen elever ses rygende på besynderlige steder kan hænge sammen med at de 

måske ikke har rygetilladelse og derfor ”gemmer” sig lidt, da de ved at hvis vi ser det bliver der 

ringet hjem til jer. 

 

I dag, fredag, vil vi tage en snak med eleverne om hvad de har lært de sidste tre måneder og prøve 

at få dem til at reflekterer over deres udvikling og hvad vi skal arbejde med det sidste halve år, fra 

jul og til sommerferien.  

Det er en god ting lige at stoppe op og se tilbage da det tit kan få dem til at vokse lidt og tro på at 

egen indsats hjælper og at vi rent faktisk kan se at de rykker sig og at det bliver bemærket. 

Vi vil også tale lidt om rygning, alkohol og stoffer, det er noget der desværre findes alle steder i 

dag, så det er vigtigt at de oplyses om farerne ved de forskellige ting de bliver, og vil blive, 

tilbudt. 

 

I forhold til rygter og lignende vil vi meget gerne hører fra jer, og hvis der er noget vi kan gøre for 

at be-eller afkræfte disse, vil vi gøre hvad vi kan.  

Det er vigtigt at I giver lyd hvis I har en fornemmelse af, og den mindste tvivl, om at jeres børn 

trives.  

 

Eleverne møder igen mandag d.6. januar 2020 ombord. Tilbage er der bare at sige tak for i år og 

ønske alle en god jul og et rigtig godt nytår 

 

God weekend 

Med venlig hilsen 

Besætningen 
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