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”Marilyn Anne” ejes og drives af, Herning, Struer og Holstebro kommuner, som et alternativ til den almindelige folkeskole 

 

Uge 44 
                      

 
        En skole til søs   

 

Kære forældre 
 

     d. 2. november 2018 

Så er det fredag, og elever og besætning på Marilyn-Anne skal til at gå på weekend. Vi har nu 

afsluttet den første uge ombord, i vinterperioden, hvor vi ligger for kaj i Struer. 

 

Vi har arbejdet igennem på dæk, med at få rigget skibet ned, og få alt over på toldboden, så det 

kan blive gjort klar til vi skal sejle igen. Bomme, gafler, kister og blokke er kommet afsted, og vi 

er allerede i gang med at slibe. 

I næste uge skal vi, forhåbentlig, have mesanmasten op, og så kan vi få telt hen over skibet, så vi 

kan holde varmen denne vinter også. 

 

Ligeledes er eleverne ved at vænne sig til strukturen vi har om vinteren. Vi har idræt flere gange 

om ugen, svømning fredag morgen, og ungdomsskolefagene er så småt gået i gang. I denne uge 

startede ’benzin i blodet’, som mange af vores elever er med til. Det er et fag, hvor eleverne kan 

lære at rode med knallerter og andre maskiner. 

 

Vi vil gerne bede jer om, at hjælpe jeres børn til at huske idræts- og svømmetøj. Vi har idræt og 

svømning hver uge, så det er vigtigt at eleverne har medbragt idrætstøj, indendørssko og 

svømmetøj hver uge. Hvis I har, vil det også være e fordel for eleverne hvis de har svømmebriller 

med. Desuden vil det være rigtig godt, hvis eleverne medbringer en lille rygsæk, eller måske en 

mulepose, til at have deres idræts- og svømmetøj i. 

 

Vi vil som sagt gerne invitere jer til forældremøde. Det er på tirsdag d. 6. november kl. 19, her 

ombord på skibet. Her vil vi fortælle lidt om vinterens program, hvad vi går og laver og anden 

information. I vil også have mulighed for at stille spørgsmål. Vi sørger for kaffe og the, hvis nogle 

af jer har lyst og mulighed for at medbringe lidt kage, vil dette blive værdsat. 

 

Eleverne skal mønstre igen, på mandag kl. 9 i Struer. 

 

 

God weekend 

Med venlig hilsen 

Besætningen 
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