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Orientering om Søgården, brev 8

Kære alle elever, beboere og forældre på Søgården.
Så nærmer vi os så småt en sommerferie ovenpå et skoleår, der har været rigtigt godt, selv om de sidste måneder
desværre har været lidt præget af corona-situationen. Vi synes, Søgården er kommet rigtigt godt igennem den
periode takket være velvilje og tålmodighed fra elever, beboere, forældre og medarbejdere. Vi håber på at kunne se
frem til et mere normaliseret samfund efter sommerferien.
Vi ville rigtigt gerne holde alle de sædvanlige sommerafslutningsarrangementer, der er tradition for i afdelingerne.
Ledelsen har drøftet sagen nøje og vurderet, at det vil være det mest ansvarlige at begrænse omfanget af de sociale
arrangementer.
Det betyder at:


Huset ikke afholder familiedag og sommerafslutning for familierne. Afslutningen af skoleåret bliver
naturligvis fejret for eleverne alligevel i skoletiden.



Krogen ikke holder sommerafslutning for familierne. Der bliver sagt god sommer til eleverne i skoletiden,
hvor nogle elever også skal sige farvel til Krogen, da de skal gå i STU efter sommerferien.



STUs sommerafslutning for familier er aflyst for 1.- og 2.-års elevers familier. Da dette arrangement også er
dimission for de STU-elever, der stopper, afholdes arrangementet for disse elever og deres nærmeste
familie. 1.- og 2.-års elever er også velkomne til at deltage uden familie. Der kommer invitation til dette
arrangement fra Simon og Ann-Kirstin. Arrangementet bliver naturligvis afviklet under forsvarlige forhold.



Boafdelingens sommerhyggeaften med fællesspisning for familier er aflyst.

Vi håber, I har forståelse for, at afslutningen bliver lidt mere afdæmpet på denne måde. Til næste sommer satser vi
på at kunne ”skrue lidt mere op for blusset” på dette område.
Samtidig er vi glade for, at det er lykkedes at kunne afvikle ture med overnatning (afslutningsture, linjefagsture,
boafdelingsture) i en tid med særlige forhold. Turene er vigtige for hele Søgården - både børn og voksne.
God grundlovsferie / weekend.
Venlig hilsen, på vegne af Jørgen
Hanne Christiansen
Sekretær
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