Uge 46

En skole til søs
d. 16. november 2018

Kære forældre

Her ombord, har vi haft en rigtig god uge. Stemningen er generelt god, og der bliver taget
godt fat, både i skole og på dæk.
I sidste uge fik vi taget vores mesanmast af skibet, og den har eleverne arbejdet med at
skrabe fri for lak i denne uge. Det er de blevet færdige med, og ligeledes har de nu skrabet alle
blokkene fri for lak, samt pudset dem. Desuden er de i gang med at gøre hækjollen i stand, de
arbejder med vores skylights og de er begyndt at skrabe maling af, rundt omkring på skibet.
I skolen arbejder vi med geometri, og vi har fokus på vinkler, areal og rumfang. Det er
forskelligt hvor langt eleverne er med matematikken hver især, men de har alle taget godt fat i
denne uge. Som en del af arbejdet med geometri skal eleverne lære at bruge it-programmet
’GeoGebra’, hvori de kan konstruere og måle figurer af alle slags.
I dansk har vi i denne uge set Søren-Kragh Jacobsens film ’Drengene fra Skt. Petri’, som
handler om en gruppe unge drenge, der vælger at gøre modstand mod tyskerne under Danmarks
besættelse. Efterfølgende har vi snakket om filmen, og arbejdet med hvordan man analyserer.
I onsdags var en del af eleverne med mig til erhvervsmesse i Herning, hvor forskellige
lokale firmaer havde stillet stande op. Her var vi rundt og snakke med mange forskellige
virksomheder, og nogle fik nye input til hvad der skal ske, når de på et tidspunkt skal videre
herfra, og nogle fik svar på spørgsmål omkring den uddannelse de tænker de vil have.
Om to uger skal eleverne i praktik, og alle er ved at have en praktikplads. I år har alle
fundet noget de gerne vil, og som de glæder sig til. Det er rigtig fedt, og det skal nok blive en
spændende, udfordrende og lærerig uge for alle. I slutningen af praktikugen vil jeg ringe rundt til
praktikstederne, og høre hvordan ugen er forløbet, om eleverne har mødt op til tiden, og hvordan
deres indsats har været. Vi plejer at få positive tilbagemeldinger fra praktikstederne.
De fleste af eleverne mangler blyant og viskelæder. Jeg har givet dem besked om at de skal
have det med i næste uge, og I må gerne hjælpe dem med det.
Eleverne skal møde på mandag, kl. 9 i Struer.
God weekend
Med venlig hilsen
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