Uge 45

En skole til søs
d. 8. november 2019

Kære forældre
I denne uge har skibet ligget på bedding, hos Ring Andersen i Svendborg. Dagene er gået med
skole og vedligehold. Når eleverne har været på dækket, har de hjulpet med at skrabe, slibe og
male skibets sider. I skolen har vi arbejdet med den matematiske prøve uden hjælpemidler,
analyseret noveller, lavet skriftlig fremstilling og haft om Sydafrika i engelsk.
I næste uge skal eleverne i praktik, og flere har været gode til selv at være opsøgende. I burde
have modtaget information fra UU-vejlederne omkring elevernes praktik i jeres e-boks, men jeg
giver desuden eleverne en praktikseddel med hjem, med de vigtigste oplysninger.
Hvis eleverne bliver syge undervejs i ugen, eller på anden måde er forhindret i at møde til tiden, er
det vigtigt at de giver besked til praktikstedet. De skal desuden give besked til mig, på tlf. 61 26
22 01. Jeg ringer desuden rundt til praktikstederne i løbet af næste uge, for at høre hvordan det
går.
Vi håber elever får en god oplevelse med deres praktik, og glæder os til at høre om det når de
kommer tilbage i uge 47.
I denne uge har eleverne deltaget i en undersøgelse fra kommunen, hvori de er blevet spurgt ind til
deres trivsel i skolen, i fritiden og i hjemmet. Undersøgelsen er anonym, og vi kommer ikke til at
kunne se deres besvarelser. Undersøgelsen er lavet med henblik på at fremme unges trivsel.
Hvis I forældre, på noget tidspunkt, oplever bekymringer over eller bliver i tvivl omkring hvad vi
foretager os om bord. Eller hvis I undrer jer over noget jeres børn fortæller, så forventer vi at I
kontakter os med hvad der måtte være. Jo bedre kontakt vi har skib og forældre imellem, jo bedre
kan vi løse opgaven og skabe den bedste skole og udvikling for jeres børn.
God weekend og god praktik
Med venlig hilsen
Besætningen

Havnekontoret
Tfl. Skib, 2961 8221 el. 9785 4967,
Skipper@Marilyn-Anne.dk.
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www.marilyn-anne.dk
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”Marilyn Anne” ejes og drives af, Herning, Struer og Holstebro kommuner, som et alternativ til den almindelige folkeskole

