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Uge 13 
                      

 
        En skole til søs   

 

 

 

 

Kære forældre 

 

       d. 29. marts 2018 

Så er vi nået til vejs ende, i den sidste uge langs kaj i Struer. Vi er nu ved at være klar til at sejle, 

og vi glæder os meget. 

 

Ugen er gået med at rigge de sidste ting op ombord på skibet. Bomme og gafler er blevet båret 

ombord, det meste af riggen er blevet sat op, og navigationsgrejerne er blevet monteret igen. Vi er 

nu så godt som klar til afsejling. Der mangler stadig nogle opgaver ombord på skibet, f.eks. 

mangler vi at male nogle steder, men det er opgaver vi sagtens kan foretage os selvom vi sejler. 

 

Eleverne har selvfølgelig også været i skole i ugen som de plejer. I denne uge har vi arbejdet med 

gyseren som genre, og vi har arbejdet med matematik. Kim har også været her i denne uge, og 

sluttet det forløb af han har haft med eleverne. En stor tak skal lyde til Kim, det har været en 

uvurderlig hjælp at have ham med til at undervise eleverne. 

 

Nogle af vores elever er ved at tage et knallertkørekort, og de skal til afsluttende køreprøve på 

mandag. Derfor sejler vi først afsted på tirsdag. Vi vil sejle rundt i Limfjorden, og fokusere på at 

huske alle opgaverne og rutinerne som er ombord når vi sejler. Forhåbentlig bliver vejret til, at vi 

kan sætte sejl. I slutningen af ugen skal vi være tilbage i Struer, for ugen efter stiger det første 

hold maritimkursister ombord. 

 

Næste uge vil også være den første uge, hvor den nye matros, Kent Grundvad, kommer med 

ombord. Vi ser frem til at sejle med Kent, som jo er ’gammel i gårde’ ombord. 

 

Torsdag aften var skipper og to elever i Skive og holde et foredrag om skibet. Der var godt 

fremmøde til foredraget, og de deltagende var godt tilfredse med fortællingen de fik. Som tak 

bliver overskuddet doneret til elevkassen. Desuden fik de en spand med slik, af anseelig størrelse, 

med tilbage. 

 

Eleverne skal møde på mandag kl. 9 i Struer. 

 

God weekend 

Med venlig hilsen 

Besætningen 
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