Uge 44

En skole til søs
d.

Kære forældre og elever
Vi har desværre lige modtaget en træls besked ang. skibets skruetøj og stævnrør, som er i
Hundested for reparation;
Vi kan ikke regne med at få det tilbage før d. 15. november, 14 dage senere end lovet.
Det betyder at skibet ikke kan komme i vandet og sejle i næste uge som vi havde forventet, og vi
har derfor valgt at rykke elevernes praktik til uge 46, startende mandag d. 11. november til fredag
d. 15. I praktikugen bor eleverne hjemme.
Vores UU-vejledere kommer ud til eleverne i spejderhytten i løbet af denne uge, og snakker med
dem ang. praktik, så vi sørger for at alle får en ordentlig praktikplads.
Det gør at eleverne kan komme tilbage ombord på skibet i Svendborg mandag d. 18. november i
uge 47 og sejle hjem til Struer og at eleverne i uge 48 møder i Struer til undervisning og afrigning
af skibet, i stedet for praktik, da praktikken er ”overstået” i uge 46.
Er der nogen der får problemer med ændringerne i programmet/kalenderen, eller er i tvivl om
noget, er I velkommen til at ringe til mig på 24451617
På mandag d. 4. november i uge 45, møder eleverne på banegården i hhv. Struer kl. 9.00,
Holstebro kl. 9.15 eller Herning kl. 9.45. Her vil de blive samlet op af Venøbussen og kørt til
Svendborg. Eleverne vil i uge 45 blive sendt hjem fredag d. 8. november og ikke som i kalenderen
skrevet torsdag d. 7. november.

Altså:
Uge 45, mandag d. 4. – fredag d. 8.: Eleverne kører med Venøbus til Svendborg mandag, og
bliver kørt hjem igen med Venøbus fredag.
Uge 46, mandag d. 11. – fredag d. 15.: Eleverne er i praktik, og bor hjemme.
Uge 47, mandag d. 18. – fredag d. 22.: Eleverne bliver kørt til skibet af Venøbus, og vi sejler
skibet hjem til Struer.
Uge 48: Skibet ligger nu i Struer for resten af vinteren.
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