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Kære forældre 

Så er vi i gang med den sidste uge, inden elevernes efterårsferie i uge 42. Der er stor aktivitet alle steder på 

skolen. Der bliver arbejdet godt i fagene, og eleverne er nu meget trygge ved hinanden, hvilket vi tydeligt 

mærker i dagligdagen. Bl.a. har vi i dag skulle åbne for ”kæresteskabet” på kollegiegangen, hvor der var 

flere ”opdateringer”  

Ny medarbejder i køkkenet 

Vi har ansat Nanna i køkkenet.  Nanna er uddannet i ernæring og sundhed og har masser af erfaring med at 

arbejde med unge mennesker. Vi glæder os over at have hende med på holdet! Velkommen til Nanna. 

Teater Contact – HHE deltagelse 

Vores elev i 10. klasse, Louise Johanne Wright Olsen, deltager i teaterstykket på Edison, som vi informerede 
om i sidste nyhedsbrev. Det er super flot af Louise, og vi glæder os alle til at se stykket til december. 
 
Køkkenprojekt 

Vi er kommet rigtigt godt fra start med vores projekt i køkkenet. 

3-4  elever iført blå køkken T-shirt planlægger, producerer og præsenterer maden en uge ad gangen 

sammen med Christine og Nanna. 

Alle elever bliver tildelt en uge med køkkentjans. I skrivende stund er det 9. klasserne der har tjansen. De 

overtages i næste måned af 10. klasserne inden 8. klasse runder af i foråret. 

Lejrskole 

Vi havde en rigtig god lejrskole i uge 37. Det føles allerede som lang tid siden. Lærerne har ikke evalueret 

lejrskolen endnu, men vi har talt med mange elever, der udtrykker at de har været glade for at være afsted 

sammen hele skolen. Der er dannet venskaber på tværs af årgange, og vi har lært hinanden bedre at kende. 

Betalinger 

Besked fra forretningsfører Birgitte, særligt til forældre fra sidste år. Vil I være rare at indbetale vedr. FI-

koden, som står på jeres betalingsopgørelse. På forhånd tak! 

 

Venlig hilsen 

Jens Ferslev, viceforstander og 

Helle Toftekær, forstander 

 


