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        En skole til søs   

 

 

 

 

Kære forældre 

 

      d. 31. januar 2020 

Så er vi nået til slutningen af denne, lidt kortere uge, efter vores skitur. Ugen er gået fint, det er 

godt at være tilbage og i gang igen efter skituren. Turen var igen i år rigtig god, og den giver os en 

fælles oplevelse som vi kan se tilbage på og tale om, når hverdagen ombord bliver ensformig. 

 En stor tak skal lyde til alle jer som bagte boller, brød og kage til os! Det var dejligt at I 

ville bruge tid på det, og det gjorde turen ekstra god, at vi hver morgen kunne hente lækkert brød 

frem, og hver eftermiddag kunne mæske os i kage. Så tak for det! 

 

Ombord er vi igen gået i gang med skole og vedligehold. På dækket maler og lakerer vi, og i 

skolen arbejder vi i dansk videre med bogen ’De gale’ af Kim Fupz Aakeson. I matematik har vi 

gennemgået prøverne fra terminsprøven, og er begyndt at lære at bruge geometriprogrammet 

’Geogebra’. I engelsk beskæftiger vi os med Irland. 

 Tirsdag aften var vi alle på tur til Herning, hvor vi var på uddannelsesmesse. Her var der 

stande fra forskellige lokale virksomheder og uddannelser, og vi og eleverne havde mulighed for 

at snakke og spørge de forskellige steder. Det var en rigtig fin aften, og gav en masse forskellige 

input og ideer til eleverne. 

 

Jeg vil bede jer hjælpe jeres barn med at få en lille sportstaske, rygsæk eller andet med, som de 

kan bruge til at bære deres tøj og sko til og fra idræt og svømning. 

 

I næste uge kommer vores UU-vejledere på besøg, og snakker med alle eleverne om hvad der skal 

ske til næste skoleår. I må gerne åbne op for snakken derhjemme, så eleverne og I allerede har 

tænkt over det inden de skal tale med UU-vejlederen. 

Desuden skal vi torsdag på besøg hos Uddannelsescenter Holstebro, hvor vi får en rundvisning på 

uddannelserne indenfor transport, auto, lager, teknologi, byggeri, fødevarer og business. 

 

Eleverne skal møde på mandag, kl. 9.00 i Struer. 

 

God weekend 

Med venlig hilsen 

Besætningen 

mailto:Skipper@Marilyn-Anne.dk.
http://www.marilyn-anne.dk/

