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Kære medarbejder i Ungdomsskolen 

 

Endnu et år er fløjet af sted, og sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Sidste del af denne sæson har 

givet os nogle helt nye udfordringer og har desværre også betydet at nogle af de planlagte aktiviteter er 

blevet aflyst og at vi afsluttede ”hovedsæsonen” meget brat.  

 

Nu er vi i gang med at kigge frem mod næste sæson (det har vi faktisk gjort længe), og alle jer der har indsendt 

holdønsker har fået svar fra os. Normalt er sommerferiestemningen ved at indfinde sig på dette tidspunkt, 

men trods det, at alle har arbejdet hjemmefra, er der alligevel en pukkel som vi skal have styr på inden der 

står sommerferie i kontorets kalender.  

 

I skrivende stund har vi afsluttet 121 ungdomsskolehold, men der er stadig flere hold i gang, blandt andet 

vores knallert- & førstehjælpshold, der er i gang med at afvikle den store pukkel der kom som følge af Covid-

19 nedlukningen. Derudover har vi i denne uge en flok elever og lærere på Robusthedsforløb på Bornholm, 

og den første uge af skolernes sommerferie afholdes den traditionelle Læsecamp. Klubfolkene på Byskovvej 

holder til gengæld hjulene i gang hele året rundt, da vores fritidsklub jo holder åbent stort set alle dage i året.  

 

Vores hjemmeside åbner op for tilmeldinger til den nye sæson den 1. juli 2020. Det fysiske program er næs-

ten færdigt, vi mangler kun korrekturlæsningen, inden det sendes i trykken, så Per og Jesper kan uddele det 

på skolerne efter sommerferien. Vi glæder os til at præsentere vores nye brochure og alle de spændende 

tilbud for jer og ikke mindst for de unge. Når brochuren er helt færdig, sender vi dig et link til onlineversion-

en, som i øvrigt også sendes til forældrenes e-boks i uge 27. 

Hovedsæsonen starter op i uge 38, dvs. fra mandag den 14. september, men inden da afholder vi 

OPSTARTSMØDE, der også har MED-status: tirsdag, den 8. september 2020, kl. 17.30 – 19.30. Dagsorden 

udsendes til august, men reservér allerede nu aftenen.  

 

 

Mange hilsener fra ledelsen i Ungdomsskolen 

Kim, Henning, Anne og Hanne 

 

 

 


