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Kære forældre 

      d. 28. februar 2020 

 

Vi nærmer os med hastige skridt tiden hvor vi skal ud og sejle igen, og vi er dermed i gang med 

de sidste forberedelser for at blive klar. Hen over vinteren er bomme, gafler, vandrespir, luger og 

skylights blevet slebet og lakeret. Hækjollen er skrabet i bund, malet på ny og har fået femte lag i 

dag. På dæk har vi malet nedgangskapper, luger, agter ruf og randplanker, kabyssen har fået nyt 

tag og er blevet malet, vi har fået en ny spulepumpe, og i forpeaken har vi bygget et nyt 

linnedskab. Over de næste uger skal vi have sidste hånd på projekterne, og til sidst skal teltet af og 

skibet skal rigges op og gøres klar til afsejling. 

 

I skolen er vi begyndt at have skærpet fokus på de skriftlige prøver, da de også nærmer sig. Derfor 

kigger vi nu hver uge på nogle forskellige prøver, taler om hvad der er vigtigt, gennemgår dem og 

øver os på dem. Desuden har vi i dansk fordybet os i artikler og debatindlæg under emnet 

’forbrydelse og straf’, og eleverne har selv produceret debatindlæg med deres holdninger omkring 

emnet. I matematik arbejder vi med algebra, og udvider i næste uge med ligningsløsning. I 

engelsk læser vi artikler om 2. verdenskrig. 

 

Da tiden for tilmeldinger til ungdomsuddannelser næste år jo også er lige om hjørnet, har vi brugt 

lidt tid i skolen på at få elevernes studievalgsportofolier klar, samt godkende deres valg på 

’optagelse.dk’. I forældre skal nu ind på ’optagelse.dk’ og underskrive deres valg med jeres 

NemID. Det er vigtigt at I får gjort det her i weekenden. 

I skal gå ind på hjemmesiden www.optagelse.dk, der skal I trykker på den grønne knap 

som hedder ’Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse’. Her skal jeres barn så logge ind med deres 

Unilogin, og I skal så ind under fanen ’underskriv’ og her skal I så bruge jeres NemID. 

 

Den ene matros ombord, Jonas Kirkeby, har valgt at søge orlov fra april, og ønsket om orlov er en 

prioritering i fht. familien derhjemme. Vi er selvfølgelig kede af at måtte undvære Jonas, men har 

fundet hvad vi tror bliver en god erstatning, i skikkelse af sømanden Mathias Hald. Mathias er ung 

og frisk, men er samtidig en befaren sømand, som bl.a. har arbejdet på Georg Stage og de norske 

skoleskibe Sørlandet og Statsraad Lehmkuhl. Eleverne har fået besked herom. 

 

God weekend 

Med venlig hilsen 

Besætningen 
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