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Dimission og flytning
Årets første student

Så blev det Emils tur til at blive HTXstudent på en flot tirsdag solskinsdag.
Vi på skoven og Donekrogen siger tillykke
til Emil for den flotte indsats.
Donekrogen har de seneste fem år været
med til at udklække fem studenter, hvilket
vi er stolte af.

Meryem havde sin sidste dag på
Donekrogen torsdag d. 27/6. Hun og
pædagog Thomas flyttede hendes ting
ind til Nordvest, hvor hun har fået sin
egen rigtig fine lejlighed.
Det var en hektisk dag, hvor de skulle
tidligt afsted, fordi de først var til et
foredrag om kommunikation. Herefter var
de på Rådhuset for at få godkendt
flytningen. Efter flytningen gjorde de sig
klar til Dimension.
Meryem afsluttede 10. kl. i Ølstykke med
meget fine karakterer. Om aftenen blev
der vist en video om året, der er gået. Det
var en rigtig god afslutning.
Der venter Meryem en ny tilværelse og
en ny hverdag. Hun er kommet ind på
gymnasiet, så det bliver spændende at
følge.

50-års jubilæum
Denne sommer er det 50 år siden, at
Donekrogen begyndte sin funktion som
behandlingshjem og det vil blive fejret.
D. 12. juni blev 50-års fødselsdagen fejret
i forbindelse med Donekrogens
familiesommerfest.
Fødselsdagen vil også blive fejret d. 27.
august, hvor tidligere beboere og tidligere
medarbejdere vil blive inviteret.
D. 28. august inviteres
samarbejdspartnere til et fagligt
arrangement og d. 29. august afholdes
fest for alle Donekrogens nuværende
børn, unge og medarbejdere.
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UNICEF-Skole

Billedkunst
Undervisning i billedkunst på stranden en
varm sommerdag.

Multibane
Nu har Donekrogen fået bygget en
multibane, som Jem og Fix har været så
venlige at sponsorere materialerne til.
Efter gravearbejdet, startede
opbygningen af underlaget. Først blev er
lagt 158,8 tons knust beton, som blev
planeret og stampet, og ovenpå det blev
der lagt 55 tons slotsgrus.
Donekrogen vil gerne takke Jem og Fix
for gavekortet til alle materialerne, og
Bredahl Kristensen for alle de timer, de
har lagt i projektet.

Så er det officielt.
Onsdag d. 29/5 havde Donekrogens
skole besøg af en repræsentant fra
UNICEF, der overrakte en meget fin
messingplade til skolen.
Dette fine skilt er symbolet på, at vi nu er
officiel Rettighedsskole. Det blev fejret
med høje hurraråb, et par små taler og
afsluttet med kage.
Skolen ser frem til det fremtidige
samarbejde med UNICEF om børns
rettigheder, både her på skolen i det
daglige, i vores rettighedsråd, samt til
børnetopmøder og lignende i FN-byen.
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Fælles arbejdsdag – maj 2019
På Donekrogens arbejdsdag var der to
større opgaver, som var prioriteret højt.
Den ene var færdiggørelse af den nye
multibane, den anden var maling af
udelivshus samt diverse andre
cykelskure. Udover dette var der
almindelig oprydning, indsamling af
diverse affald i skoven og ved vejen i
nærheden af Donekrogen.
En dejlig dag, hvor vejret var perfekt til
opgaverne.

Før og efter 😊

Lasse (ny pedelmedhjælper) i fuld sving
med hakkejern og trillebør….

…og væk var Lasse, hakkejern, trillebør
og UKRUDT 😊

Skolemad

Donekrogens forældreråd

Et foto af børn, der laver mad om
fredagen til alle skolens elever.

Forældrerådet mødes ca. 4 gange årligt
og er et råd, som høres i forhold til
pædagogiske principper, pædagogiske
grundlag for og formål med væsentlige
ændringer, økonomi osv. Der finder
mange spændende og vigtige drøftelser
sted i forældrerådet.

Vil du være med?
Hvis du har spørgsmål om forældrerådet,
så kontakt:
Forstander Maj-Britt Lund på
tlf. 4022 3406.

Skolen

God sommer
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