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UGEN DER GIK
I gang igen efter en laaaang sommerferie
For bare 4 dage siden var det første dag efter ferien, og nu på femte dagen føles det
allerede som vi har været i gang meget længere. Dagene bliver hurtigt til hverdage med
meningsfyldt indhold og trygge rammer. Vi er rigtig kommet godt fra start med elevhold
2017-18, og har allerede de største forventninger Snart venter der nye udfordringer,
nemlig årets første lejrtur om bare 3 uger, nemlig ryste-sammen-turen. Læs mere
herom her under. Turen er også omtalt i den mail, I forældre modtog inden skolestart. I
næste fredagsbrev vil der være en pakkeliste.
Første dag efter ferien…
I mandags kunne vi efter en laaaang ferie endelig slå dørene op til et nyt skoleår på
Dagskolen. Traditionen tro skulle vi lave en lidt anderledes dag, hvor vi i år bød på et
spændende Dagskole-løb. Der blev boret navne i træ, bygget tårne af sugerør i
gymnastiksalen, malet billeder med både hænder og fødder og dystet i stigegolf.
En rigtig god første-skoledag med glade og aktive elever.

Ude-kreativ
De nye værkstedshold startede allerede onsdag, ja ”lige på og hårdt” som man jo siger
på disse kanter. Det første hold i kreativ hedder ”Ude-kreativ”, og består i alt sin enkelthed
af, at man henter materialer i naturen og arbejder kreativt og håndværksmæssigt med
dem. Lige uden for døren er der et hav af muligheder, det gælder bare om at se det. Se
her nogle af de fine resultater begået af dagens kreative unge mennesker.

Velkommen til to nye elever Niclas og Tascha
To nye elever i Dagskolen lyder jo ikke af mange, men efter som vi indskolede flere elever
i løbet af foråret, når vi alligevel op på et fornuftigt antal her efter sommerferien. Men
velkommen til de aller-nyeste, Tascha og Niclas. Vi håber I må få en rigtig god tid her hos
os i Dagskolen.
Kajak
Ungdomsskolen har købt 10 ”sit on top kajakker”. Nu er de blevet indviet af 4 elever og
2 lærere fra dagskolen. Vi havde en herlig torsdag i Ølstrup badesø hvor vi trænede
teknikker og legede i kajakkerne. Kajakkerne er meget sikre at benytte og lette at sejle
og er derfor meget velegnede at bruge i Dagskolen. Spændende at følge kajak-gruppens
oplevelser de kommende torsdage - Caroline, Nicklas og Martin viste mod og sejlglæden
var helt i top.
Kontaktlærere - mobilnumre
Som forældre kan man have brug for fra tid til anden at kontakte os lærere, og det er
muligt på vores private mobilnumre i tiden efter undervisningstid (kl. 14.00).
Elever
Niclas
Morten, Tascha, Mike, Niels
Tobias, Mike W. Martin, Rasmus
Rune, Jens, Marlon, Morten V.
Theresa, Caroline, Melek, Cecilie

kontaktlærer
Henrik
Hanne
Søren
Christian
Line

mobil nummer____
22231665
30286052
61675513
40461052
30235998

Forældre i Dagskolen kan også ringe til Ungdomsskolens kontor på 99741834.
Sekretærerne vil herefter lægge en besked til den pågældende lærer.
Hvad er fredagsbrev?
Hver fredag med få undtagelser, sender vi et fredagsbrev med eleverne hjem. Vi læser
brevet sammen i vores kontaktgrupper fredag over middag, så eleverne kan måske
uddybe indholdet, når de kommer hjem. Dette brev er vores eneste ”besked-linie” hjem
til jer der hjemme. Udover praktiske informationer er der som regel også lidt om ugen der
gik i ord og billeder. Fredagsbrevet bliver nu fremover også mailet ud til jer forældre og
lagt ind på ungdomsskolens hjemmeside. Dagskolens face book siden er blot et
ekstra ”tillæg”, mest i form af foto og anekdoter og altså ikke af informativ karakter. Så
husk at spørg til fredagsbrevet hver fredag. Der kunne jo stå noget vigtigt 
Bestilling af idrætstøj og idræt frem til efterårsferien
Idræt indtil efterårsferien kommer til at foregå som vi har gjort det før sommerferien.
Eleverne kan vælge mellem en god lang gå tur eller en tur på mountainbike. Eleverne
vælger torsdag, senest til frokost, hvilken af de to ting de gerne vil. Derfor vil det være en
god ide, at tage tøj med efter vejret.
Derfor tilbyder vi igen i år, at der kan købes et lækkert fritidssæt. Eleverne har en
bestillingsseddel med hjem, som skal afleveres senest fredag d. 25/08 2017.
Ryste-sammen-tur
I uge 36 om bare 3 uger flytter vi hele Dagskolen ud under åben himmel, nærmere
bestemt
fra tirsdag den 5. til torsdag den 7. september
Eleverne møder tirsdag til sædvanlig tid 8.15 og har fri til almindelig tid torsdag 13.45.
Turen er altså en tre dages ryste-sammen-tur med to overnatninger og man kan forvente
en masse oplevelser, udfordringer, sjov og hygge. I næste fredagsbrev vil der komme mere
info, pakkeliste m.m. Målet er naturligvis at få alle mand af huse (læs: alle elever med ),
så derfor vil det være rigtig godt, hvis I begynder at snakke lidt om turen derhjemme. Der
er afsat ca. 30 minutter til en uformel snak og tiden inden Dagskolen og jeres forventninger
til fremtiden.

Billeder fra sidste års ryste-sammen-tur 

10. klasses samtaler
Tidspunkterne for årets første 10. klasse samtaler finder I her under. Ved samtalerne
deltager to lærere, hvor af den ene er kontaktlæreren.
Tirsdag den 22. august
14.00
Caroline
14.30
Morten V
15.00
Melek/Mike M
15.30
Rune
Der er afsat ca. 30 minutter til snakken.
Forventningssamtaler
Som lovet tilbyder vi forventningssamtaler til de nye elever og deres forældre. Se
tidspunkterne her under. Ved samtalen deltager to lærere, hvoraf den ene er
kontaktlæreren. Der er afsat ca. 30 minutter til en uformel snak og tiden inden Dagskolen
og jeres forventninger til fremtiden.
Torsdag den 24. august
14.00
Tobias, 10. klasse samtale
14.30
Tascha
15.00
Nicklas

HUSK  FORÆLDREMØDE I UGE 37, TORSDAG DEN 14. SEP. KL. 19.00
HUSK at…
… ringe ved sygdom/fravær ml. kl. 8 og 8.30
… ordinær tandlæge- og lægebesøg bedes aftalt UDENFOR skoletid
… Dagskolen har tlf. nr. 9974 1834 (omstilling til Christians mobiltelefon)
… klikke ind på www.riskus.dk og læs sidste nyt – og se billeder vores face book side 
… aflevere din mobiltelefon hver morgen. Udleveres igen kl. 13.40.
… Opsund skole, og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område

GOD WEEKEND 

