Uge 3

En skole til søs
d. 16. januar 2020

Kære forældre
Uge nummer to ombord efter ferien, er nu vel til en ende. Ugen er gået med vedligehold,
dæksarbejde, undervisning, skolehjem samtaler og en god del forberedelse til skituren i næste uge.
På dækket og værkstedet er vi stadig i fuld gang med at slibe og male, og i skolen arbejder vi
videre med romanen ’De gale’, af Kim Fupz Aakeson. Desuden er vi begyndt at kigge på og træne
opgaver til den mundtlige prøve i matematik.
I kabyssen er der blevet lavet ekstra mad hver aften, som vi har frosset ned til at tage med på
skituren. Desuden har vi købt proviant og pakket grejer og sager ned. Vi har i idræt fortsat
skitræningen, så lår- og ballemuskler er så klar som muligt, og vi har holdt ’skimøde’ med
eleverne, hvor vi har gennemgået alt omkring turen, og eleverne er blevet inddelt i hytter sammen
med besætningen.
En stor tak skal lyde for skolehjem samtalerne tirsdag og onsdag. Det var rigtig godt at have tid
med jer alle, og dejligt at I vil sætte tid af til at komme her. Vi synes det var nogle gode samtaler,
og vi mærker en velvilje fra jer forældre, som vi sætter stor pris på. Som sagt kommer UUvejlederne ombord i uge 6, og tager en snak med eleverne, omkring hvad der skal ske næste år.
Eleverne skal møde foran skibet på søndag kl. 8.00. Det er vigtigt at I er her i tide, da vi skal nå en
færge i Frederikshavn. Når eleverne møder skal de være pakket og iklædt deres fine MA-tøj. De
skal medbringe en madpakke, som kan vare hele dagen.
Med sig må eleverne også gerne have en seddel, hvor I har noteret vægt og højde, da det skal
bruges til at indstille de ski vi lejer.
Vi glæder os meget til vi mødes på søndag, og til at komme afsted på tur med eleverne. Endnu en
gang tak til jer som vil bage boller eller kage.
God weekend
Med venlig hilsen
Besætningen
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