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Uge 47 
                      

 
        En skole til søs   

 

 

 

 

Kære forældre 

 

     d. 21. november 2019 

Skibet ligger nu, endelig, for kaj i Struer, og vi er klar til at tage fat på vinterens program. 

Eleverne mønstrede skibet i mandags i Svendborg. Umiddelbart efter elevernes ankomst afgik vi, 

og sejlede dagen ud, natten igennem, og en god del af tirsdagen, inden vi tirsdag eftermiddag 

lagde til på Fur. Her blev vi resten af tirsdag, hele onsdag, og torsdag morgen sejlede vi så skibet 

til Struer. 

 

Dagene er gået med skolehold og dæksarbejde, og der er blevet taget godt fat. Det føltes godt 

endelig at få skibet i vandet igen, efter den lange uforudsete tur på bedding, og eleverne nød helt 

klart at sejle igen, om end det var en lidt kold fornøjelse. Onsdag, hvor vi lå på Fur, skinnede 

solen fra en skyfri himmel. Det benyttede vi til at få rigget en masse ned, så både sejl, bomme, 

gafler og mere endnu kom ned i løbet af dagen. Torsdag og fredag har vi brugt på at få rigget det 

sidste ned, få det slæbt hen på Toldboden, og få båret teltstænger ombord på skibet. 

I skolen har vi taget hul på arbejdet med statistik, og vi har set en udsendelse om Skoleskibet 

Danmark, og efterfølgende har eleverne skrevet essays omkring godt kammeratskab ombord på et 

skib. 

 

Vi går som sagt ind i vinterperioden for skibet, hvilket betyder at alle elever skal møde hver 

mandag kl. 9 på skibet i Struer, og de får fri hver fredag mellem kl. 13 og 14. 

Hen over vinteren vil eleverne fortsat være inddelt i to hold, og vil skifte mellem skole og 

dæksarbejde. Desuden kommer eleverne til at have idræt to gange om ugen, og svømning hver 

fredag formiddag. Eleverne vil også deltage i ungdomsskolefag om aftenen som de selv har valgt, 

samt modtage undervisning ombord i navigation. 

 

Som før skrevet, vil vi gerne invitere jer til forældremøde d. 4. december om aftenen. Her vil vi 

fortælle om hvordan dagene går ombord, vinterens program, vores struktur, og I vil have 

mulighed for at stille eventuelle spørgsmål I må have. 

I uge 50 afholder vi terminsprøver ombord, og efter nytår, i uge 3, vil I blive inviteret til en 

skole/hjem samtale. 

 

God weekend 

Med venlig hilsen 

Besætningen 
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