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En skole til søs
d. 29. maj 2019

Kære forældre
Skibet ligger i skrivende stund for kaj i Svendborg. På dækket er matros, styrmand og elever i
færd med at slibe og male, og i skolen arbejder eleverne med matematik; vækstformel, stigning,
fald, procent og funktioner.
Vi er nået til vejs ende på endnu et togt, og om nogle timer kommer Venøbussen og henter
eleverne hjem på Kristi himmelfartsferie og weekend.
Togtet startede sidste mandag i Svendborg. Eleverne ankom med bus omkring middag, og vi afgik
kort tid derefter med kurs mod Nyborg. Her lagde vi til tidlig aften. Tirsdag formiddag afgik vi fra
Nyborg, nu med kurs mod Stubbekøbing på Falster. Her ankom vi tidligt tirsdag aften, og lå en
enkelt nat, hvorefter vi sejlede afsted, tidligt onsdag morgen, med kurs mod København. Ved
afsejling onsdag morgen var det meget tåget, ja faktisk var tågen så tæt, at selvom vi kun var et
par hundrede meter fra Møns Klint, kunne vi ikke se den. Tågen lettede dog i løbet af
formiddagen, og vi fik en sjældent flot sejlads til København, næsten hele vejen for sejl.
Onsdag aften efter skafning lagde vi til langs Amaliekajen ved Nyhavn i København, og her lå vi
indtil lørdag. Lørdag sejlede skibet til Helsingør, hvor vi lå til mandag, og mandag morgen gik
turen så tilbage samme vej. Vi ville egentlig have været nord om Sjælland og til Odense, men
vinden ville noget andet, så vi sejlede tilbage til Stubbekøbing mandag, og tirsdag sejlede vi så fra
Stubbekøbing til Svendborg. Her ligger vi nu, trygt langs kaj, mens dagen går sin vante gang.
Tirsdag i sidste uge kom Kim fra Ungdomsskolen ombord, og han blev til torsdag aften. Sammen
med Kim har vi så haft fokus på mundtlig matematik, og træning til den mundtlige prøve. Vi
arbejdede med forskellige emner og opgaver tirsdag og onsdag, og torsdag afholdte vi så en
’prøve’ prøve i mundtlig matematik, hvor eleverne fik lov at opleve hvordan prøven kommer til at
foregå og få en masse gode råd med på vejen.
Torsdag eftermiddag, efter en vel overstået ’prøve’ prøve, blev eleverne belønnet med en tur i
Tivoli. De fik hver indgangen betalt, samt et turpas, og de havde en super god aften i Tivoli, med
masser af sus i maven fra rutschebaner og candyfloss.
Fredag stod den på byvandring i København; Fra morgenstunden af tog skipper og styrmand
eleverne under armene, og derefter gik turen ca. 15 km rundt i storbyen, med lige dele fakta og
røverhistorier fra skippers mund.
Lørdag i Helsingør havde vi besøg af ’Airborn.dk’, som flyver med droner. De filmede skibet fra
droner, mens vi sejlede rundt omkring Kronborg for fulde sejl. Det kom der mange virkelig gode
billeder ud af, som vi bl.a. kan bruge til vores årbog.
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Dagene er gået med vedligehold på dækket, og godt med skolearbejde hvor vi forbereder os til de
mundtlige prøver som ligger midt i juni. Datoerne for prøverne er d. 17., 18. og 19. juni, så der er
efterhånden ikke længe til.
Desuden har vi jo fået sejlet en del på dette togt, og vi har lagt stor vægt på at sejle for sejl, hvilket
vi også har gjort langt det meste af tiden. Det betyder at eleverne på dette togt har haft en del dage
hvor vi har sejlet nærmest hele dagen. Det kan godt være krævende, men alle synes også det er
fedt, og det har været godt for eleverne at få trænet det at sejle for sejl og at være på søen.
Eleverne skal møde på mandag d. 3. juni kl. 9 i Struer, 9.15 i Holstebro og 9.45 i Herning. Næste
togt bliver kort, da skibet har 100-års jubilæum fredag d. 7. juni. Det betyder at eleverne bliver
sendt hjem allerede torsdag i næste uge, altså torsdag d. 6. juni. Vi sørger for transport.
Dog har vi givet eleverne tilbud om at blive ombord indtil lørdag d. 8., hvis de gerne vil deltage i
jubilæet om fredagen. Det er ganske frivilligt, men hvis der er nogle elever som gerne vil blive til
lørdag i stedet for torsdag, skal vi nok også sørge for transport hjem for dem, og vi vil derfor gerne
vide besked på mandag, om nogle ønsker at blive.
Vi håber I får nogle gode Kristi himmelfartsdage.
God weekend
Med venlig hilsen
Besætningen

