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Kære forældre 

Vi runder i denne uge tre uger sammen med vores søde elever på Holte-Hus Efterskole. 

Det er en fornøjelse at se de unge mennesker hver dag. Man mærker en god stemning blandt eleverne. Alle 

har været spændte på at starte. Nogen for første gang og andre for anden eller tredje gang. Der er meget 

nyt at forholde sig til, og alle skal finde sig til rette og finde tryghed i de nye rammer og med nye lærere og 

kammerater omkring sig.  

Lærerne arbejder hver dag med at give eleverne gode rammer for trivsel og læring. Det håber vi, at I kan 

mærke hjemme, når I taler med jeres barn om skolen. Alle elever har fået tildelt en kontaktlærer, som 

elev/forældre kan henvende sig til, hvis der er noget, som er svært eller lignende.  

Vi har de første uger haft forskellige fælles oplevelser, bl.a. de tilbagevendende fællessamlinger en gang om 

ugen her i opstarten, hvor hele skolen samles i spisesalen til et fælles indhold. Vi har bl.a. haft besøg af 

”Contact” en teatergruppe, der sætter et stykke op på Edison på Frederiksberg med unge mennesker, som 

har det tilfælles, at de er ordblinde og i aldersgruppen 16-30 år. Vores elever er blevet opfordrede til at 

deltage i projektet, som naturligvis er frivilligt. 

Fællessamlingerne er det rum, hvor vi mødes til en fælles sang og et indslag, som kan komme fra både 

lærere og elever. I sidste uge underholdt musiklærer Theis med en sang, som alle deltog i med gode grin til 

følge. 

Køkkenprojekt 

I sidste uge startede vores køkkenprojekt op med det første hold elever i køkkenet. Tre elever har sammen 

med Christine forberedt ugens madplan, bestilt varer, tilberedt maden, gjort rent og udført egenkontrol. 

Det første hold piger fra 9. klasse har været super seje men også trætte i fredags. De giver udtryk for at de 

har lært meget. Vi har høje forventninger til, at eleverne udvikler sig af at være en del af køkkenet en uge 

på et skoleår og at de får indsigt i de mange aspekter, der er i at planlægge og lave mad til ca. 100 

mennesker hver dag. 

Lejrskole 

Det er et privilegium, at hele skolen kan tage på en fælles lejrskole til Aarhus i næste uge fra mandag til 

torsdag. Vi håber at det bliver en fantastisk tur! Fredag er skolen lukket. Se flere informationer fra de 

enkelte årgangsteam. 

Sikkerhed 

Alle elever, der cykler til og fra stationen og rundt i nabolaget, skal have cykelhjelm på. Vi er ansvarlige for 

elevernes sikkerhed, og vi har desværre allerede set nogle farlige situationer om morgen med elever der 

cykler over vejen ved skolen uden at se sig ordentligt for, og elever som kører uden cykelhjelm. 

Vi opfordrer alle forældre til at sørge for, at jeres barn har en cykelhjelm og bakker op om reglen, at man 

skal have cykelhjelm på, når man cykler til og fra skolen. 

Venlig hilsen 

Helle Toftekær, forstander 


