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Velkommen til det nye nyhedsbrev fra STU
Fremtidslinjen. Dette nyhedsbrev er tænkt til
forældre og samarbejdspartnere.
Vi har besluttet at udgive et nyhedsbrev 4 gange
årligt. Første gang er her inden efterårsferien.
Næste nummer udkommer inden jul, så til marts
og sidste nummer er i juni.
Målet med vores nyhedsbrev er at orientere om,
hvad der foregår af spændende ting og sager her
på vores fantastiske uddannelse.

Hvad sker der på linjerne?
Dette skoleår er startet op med undervisning på linjerne, som vi kendte det før Corona. Det har gjort, at alle
elever har haft normalt skema frem til oktober.
Fra første uge i oktober besluttede vi at tage udgangspunkt i, at der i Køge Kommune – og i hele landet, var
et forhøjet smittetryk. Vi skal altså passe lidt bedre på hinanden ved at være mere adskilt. Hvilket hos os
betyder, at al undervisning foregår på linjer og der ikke er undervisning på tværs. Derfor er valgfag for en
periode sløjfet og der er undervisning på linjen i stedet. Dette varer indtil udgangen af oktober.
Men hvad sker der ellers på linjerne?
Erik

Andreas.

Esport &medier:
På linjen startede to nye undervisere efter
sommerferien. Erik og Andreas. Erik er skarp ud i
alt omkring brug af Adobepakken og underviser i
billedredigering og video.
Andreas underviser i Esport, her CS:GO og lærer
eleverne at blive bedre til kommunikation og
strategi.
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Værksted & erhverv: Efter sommerferien har de haft travlt med at lave nye skilte til Køge Å-stien. Det er
der kommet så fine skilte ud af. Derudover har de arbejdet med et middelaldertema, hvor de har haft en
gæstelærer, Johannes.

Her ses Matias, elev på linjen, som har færdiggjort et af skiltene.

Kunst & musik: Som noget nyt kan linjen nu arbejde med kreative processer i ler, da linjen har fået en
keramikovn. Det har eleverne taget rigtig godt imod.

Her ses vores keramikovn samt Sofie og Malou i gang med at lave skrivebordsting i ler.
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Køkken & kantine:
Køkkenets elever har her efter ferien skule vænne sig til
at lave mad til hver linje i stedet for til fælles buffet, da vi
ikke spiser sammen i vores spisesal pt.
Hver fredag tager de på tur ud af huset.
Her er de taget ud og spille minigolf på Vallø Camping.

Forældremøde og Corona
Forældremøde:

Coronasituationen:

Vi har valgt af aflyse vores forældremøde d. 6/10
oktober og vente med at afholde et nyt til tirsdag
d. 17/11.

Vi følger forsat Sundhedsstyrelsens,
Undervisningsministeriets og Køge Kommunes
retningslinjer og anbefalinger i forhold til
undervisning. Vi skal forsat huske:

Der håber vi på, at Coronasituationen har lagt sig
lidt og vi igen kan invitere ind udefra.

•
•
•

God håndhygiejne
Afstand på min. 1 meter.
At blive hjemme når man er syg med
Coronasymptomer.

Desuden opfordrer Undervisningsministeriet til,
at alle sociale arrangementer blandt elever, også i
fritiden, ikke finder sted, med mindre det er
sammen med dem man går på linje med. Det
drejer sig f.eks. om fødselsdage, skolefester m.m.
Dette er gældende indtil 31. oktober.
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Introtur til Rødvig hytteby.
Hvert år tager vi på introtur til Rødvig Hytteby, hvor vi plejer at have en overnatning. Det kunne vi desværre
ikke i år, men vi tog afsted hele torsdagen og var på ture om formiddagen og spiste grillmad til frokost,
hvorefter vi kørte hjem igen.
Hver linje tog på hver sin tur.
Køkken & kantinelinjen tog til Koldkrigsmuseet Stevnsfortet og så de spændende underjordiske gange.
Esport & medier tog på fisketur til Rødvig havn, hvor der mest blev forsøgt at fange fisk både med stang,
net, ruse og magnet. Der blev fanget ålekvabber og en enkelt hundestejle.
Håndværk & erhverv fik en rundvisning på havnen af havnefogeden, som fortalte levende om livet i
havnen.
Kunst & musik tog på Geomuseum Faxe og hørte om dinosaurerne og om hvorfor der er så meget kalk i
området.
Vi sluttede dagen af med hygge i tipien i Rødvig hytteby. En dejlig dag med gode oplevelser.

Fra turen til Geomuseet. Her fra kalkgraven.

Fremtidslinjen – nu en del af skoleafdelingen i Køge Kommune.
Det er nu besluttet at Fremtidslinjen rent organisatorisk hører under Skoleafdelingen i Børne- og
Uddannelsesforvaltningen. Vi glæder os meget til samarbejdet omkring læring og pædagogik.
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