Uge 50

En skole til søs
d. 14. december 2018

Kære forældre
Vi nærmer os juleferien med hastige skridt, og vi kan i år se frem til en dejlig lang en af slagsen.
Denne uge har eleverne været i brobygning, på Fiskeriskolen i Thyborøn. De har været derude
tirsdag og onsdag, og de har set hvordan uddannelsen foregår, hvad man lærer og hørt om
mulighederne for at blive fisker. Ikke alle elever var lige begejstrede for at skulle afsted, men
efterfølgende var alle enige om, at det havde været en virkelig god oplevelse.
Eleverne blev taget godt imod på Fiskeriskolen, fik grundig rundvisning og så har de
prøvet nogle af de forskellige værksteder derude, bl.a. har de svejset. De har også været ombord
på skolens eget skib, og så har de været ombord på verdens største fisketrawler ’Gitte Henning’.
Alle havde som sagt en meget god oplevelse med at være i brobygning derude, og et par af vores
elever overvejer endda om de skal være fiskere.
Ellers er dagene gået med arbejde på dæk og i værkstedet, samt i skolen. Der bliver taget
godt fat fra elevernes side, og vi synes de gør det rigtig godt.
I næste uge får vi besøg af venneforeningen. Det gør vi hvert år, og det er altid meget
hyggeligt. Venneforeningen tager pakker med, til et banko-pakkespil, og vi kvitterer ombord med
en julemiddag med det hele.
Efter nytår starter tyskundervisningen op. Det kommer til at ligge tirsdag eftermiddag.
Som sagt går vi snart på juleferie, det gør vi på onsdag d. 19. I nogle af jeres kalendere står
der vist desværre d. 20., men det er altså på onsdag at eleverne får ferie. Vi sender dem afsted
omkring middagstid.
God weekend
Med venlig hilsen
Besætningen
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