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Uge 49 
                      

 
        En skole til søs   

 

 

 

 

Kære forældre 

 

      d. 7. december 2018 

Så er julen over os, og det mærkes også her ombord. Vi har fået sat den store julekæde op, 

som hænger hele vejen hen over skibet, vi har pyntet op på banjen i næsten Gertrud Sand stil, og 

hver aften ser vi julekalender sammen på banjen, i stedet for den vanlige godnatlæsning. En gang i 

mellem får vi en æbleskive eller en brunkage til kaffen. Og vi hygger os! 

 

 På dækket og i skolen går hverdagen sin nogenlunde vante gang. Der skrabes, slibes, 

lakeres, fejes, børstes, males og gøres ved. Og der trænes matematik, dansk og engelsk. Lige for 

tiden har vi lidt større fokus på de skriftlige prøver, da der er terminsprøver efter nytår. 

 

 I sidste uge var eleverne i praktik, og de har fået meget positive tilbagemeldinger hele 

vejen rundt. Generelt får vi at vide at eleverne er: høflige, giver hånd og kigger den de taler med i 

øjnene, er arbejdsomme, er nysgerrige, spørger hvis de er i tvivl, er velvillige og kan finde ud af at 

arbejde. Det er rigtig rart for os at høre at de gør det godt derude, og det er rigtig fedt for eleverne 

selv at få den tilbagemelding. 

 I denne uge har UU-vejlederne været på besøg ombord, og har taget en snak med eleverne 

om hvordan det gik i praktikken, og hvad de tænker om næste år. Vejlederne kommer igen i 

slutningen af januar, hvor vi skal til at kigge på tilmeldinger til det som eleverne skal næste år. Det 

er også deromkring at vi afholder skole/hjem samtaler med jer. 

 

 I næste uge skal eleverne i brobygning på fiskeriskolen i Thyborøn, tirsdag og onsdag. Det 

er et meget spændende sted, og her vil eleverne få et indtryk af hvordan en uddannelse også kan se 

ud. 

 

God weekend 

Med venlig hilsen 

Besætningen 
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