
   

Kære forældre 

Juleferien nærmer sig med hastige skridt. 

Vi har haft en begivenhedsrig periode med årets første temafest den 22/11, flot arrangeret af 10. klasserne, 

skolens fødselsdag dagen efter den 23/11, teaterforestilling den 6/12, huskunstner-forløb i december, 

brobygningsuge for 9. og 10. klasserne, OSO-opgave og en masse almindelig god undervisning. 

Skolens 60 års fødselsdag blev fejret med et stort fælles morgenbord med lækker fødselsdagskage fra 

køkkenet. Efterfølgende havde vi fælles underholdning med en dygtig og underholdende tryllekunstner.  

Vi havde en rigtig god formiddag på Edison Teatret, hvor vi så Louise i forestillingen ”Jeg læser falsk”. Alle 

elever og lærere var påvirkede af stykket, som gik tæt på det at være ordblind. Vu ved at mange har talt om 

forestillingen efterfølgende på holdene. 

Vi er nu i den sidste uge af vores ”huskunstner-forløb”, hvor vi, i samarbejde med Statens Kunstfond, har 

haft komponist Peter Helms på besøg. 

Peter har siddet i vores musikrum i kælderen og modtaget eleverne i hold á 2-3. Sammen har de indspillet 

musik baseret på elevernes egne ord og forslag til musik. Alle elevernes indslag vil blive fremført under stor 

opmærksomhed og med rød løber på torsdag. Det har været et utroligt spændende og meget givende 

forløb for alle, og vi glæder os til høre hinandens resultater.  

Brobygningsugen bød på gode praktikforløb for de ældste elever, og 8. klasserne havde en særlig 

tilrettelagt uge med overskriften ”klima og bæredygtighed”. Et meget relevant og væsentligt emne, hvor 

eleverne fik taget stilling til svære spørgsmål, som vi alle tænker over. Der var udstilling og performance om 

fredagen, hvor vi fik præsenteret genbrugstøj på catwalken, plantekasser til haven, oplæg om etik og moral 

og endelig et værksted, man kunne besøge, hvor vi skulle forestille os at være i fremtiden, og vi kiggede 

tilbage på, hvordan mennesker levede i 2018. Hele ugen fik vi miljørigtig frokost, absolut CO2-venlig. 

Menuen indeholdt larver, rå fisk, tang og grøntsager som de fleste af os aldrig havde hørt om før. 

Al maden blev prøvet – og det meste af den også spist.  

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

På gensyn til kollegiet onsdag den 2/1 fra kl. 16 og den 3/1 til almindelig skoledag. 

 

Venlig hilsen 

Ledelsen på Holte-Hus   

Jens og Helle 


