Kære forældre

Aabenraa den 20.12.19

Juleferien nærmer sig.
Hele ugen har summet af forventningens glæde på skolen. OSO er overstået,
vi har haft en hyggelig juletur til Aarhus i går og alle glæder sig nu til ferie
og familiehygge.
Tak for sidst. Det var hyggeligt at hilse på jer, både ved forældremødet i
forbindelse med OSO og ved forældresamtalerne i november.
Vi har afholdt brobygning og praktik i ugerne 46 og 47. Det har givet eleverne
gode erfaringer.
Hele uge 50 stod i OSO’ens tegn. OSO står får obligatorisk selvvalgt opgave
og er en del af elevernes eksamen.
Lærerne og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer forældre for
den store opbakning, I gav jeres unge mennesker ved at møde op til OSOudstillingen den 11. december. Det var flot, at der var så mange til dette års
OSO-fremvisning. Jeg håber, I alle fik et indblik i hvad de unge har arbejdet
med.
Aula er nu i fuld gang og forbedres løbende. Fra den 1. Januar vil vores
hjemmeside overgår til UNG AABENRAAs hjemmeside. Adressen er stadig
den samme: 10.aabenraa.dk. I vil stadig ville kunne se elevernes skema der.

Vores udfordringer med snus, som er en form for tobak, som sættes ved
tandkødet og dermed tilfører kroppen nikotin, er vi ved at få styr på.
Eleverne er igen blev gjort opmærksom på, at Snus og tobak er IKKE tilladt
på skolen. Der er nogle enkelte elever, der ikke helt har forstået reglerne
endnu og dem vil jeg invitere til et kort møde, sammen med jer forældre, i

januar. I vil få nærmere besked om det, men ta’ endelig en snak med dit barn
omkring SNUS.
De næste uger :
 1. skoledag er fredag den 3.januar 2020
 Uge 6 afholder vi emneuge: Genforening
 Uge 6 og 8 : udslusningssamtaler
TIDEN EFTER 10. KLASSE og OPTAG.DK:
Som fortalt på fyraftensmøder, inviteres I alle til at få hjælp til
optagelse.dk i uge 6 og uge 8 samt deltage i det vi kalder
”udslusningssamtaler”. På de tre dage – se oversigten nedenfor-, vil vi være til
stede og guide jer. Der stilles PC til jeres rådighed. Invitationen til dette vil
I kunne læse på skolens hjemmeside og Aula.
Der vil være mulighed for at få en kop kaffe i kantineområdet.
Samtalen vil koncentrere sig om følgende forhold:
 endelig tilmelding til ungdomsuddannelse
 endelig tilmelding til prøver sommer 2020 (FP9/FP10)
 endelig tilmelding til eventuel dispensation til prøverne sommer 2020
(FP9/FP10)
 den personlige uddannelsesplan og studievalgsportefolie
OVERSIGT OVER UDSLUSNINGSSAMTALER:
DATO

AKTIVITET

HVEM

UGE 6

UDSLUSNINGSSAMTALE + TILMELDING TIL
UNGDOMSUDDANNELSE OG EKSAMEN MV.
SE OVENFOR

TEAM 1 – KONTAKTHOLD AH/ UL, LL/ MJ
TEAM 2 – KONTAKTHOLD KC

UGE 8

UDSLUSNINGSSAMTALE + TILMELDING TIL
UNGDOMSUDDANNELSE OG EKSAMEN MV.
SE OVENFOR

TEAM 2 – KONTAKTHOLD MS,SN, JR
TEAM 1 – KONTAKLTHOLD TN

UGE 8

UDSLUSNINGSSAMTALE + TILMELDING TIL
UNGDOMSUDDANNELSE OG EKSAMEN MV.
SE OVENFOR

TEAM 3 – KONTAKTHOLD AF, AN, FM , PK
EVT. OPSAMLING

MANDAG DEN 3. FEBRUAR 2020

TIRSDAG DEN 18.. FEBRUAR 2020

TORSDAG DEN 20. FEBRUAR 2020

De hjem, hvor det er nødvendigt at indkalde til en samtale omkring
uddannelsesparathed og udfordringer hermed i forhold til den ønskede
uddannelse, inviteres der til samtaler straks i det nye år og før ovenstående
udslusningssamtaler. Samtalerne vil foregå med UU-vejleder og/eller

skoleleder/kontaktlærer. Vi vil drøfte den enkeltes uddannelsesparathed i
forhold til den ønskede uddannelse. Breve vedrørende dette udsendes til
jeres E-boks primo januar.

Lørdag den 25.januar 2020 er der ”ÅBENT HUS” PÅ
UNGDOMSUDDANNELSERNE
På skolens hjemmeside under punktet UU, kan I finde oplysninger om de
enkelte institutioners ”ÅBENT HUS” ARRANGEMENTER.

SÅ ER DER VIST NU KUN TILBAGE AT ØNSKE JER ALLE:

”EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR”

De bedste hilsner
Andrea Steffensen, skoleleder

