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UGEN DER GIK
Forældremøde
Tak for sidst og tak for fremmødet. Dejligt at I forældre engagerer jer i vores Dagskole uden jer ingen skole 
Ved forældremødet i aftes foretog vi valg af forældrerepræsentanter til
Ungdomskolebestyrelsen, som dagskolen jo er under. Lisbeth Kjær Braun (Morten) var
forældrerepræsentant sidste skoleår og ønskede at fortsætte. Der foruden valgtes Karina
Rohde Laursen (Tascha) som suppleant. Vi ønsker jeg tillykke med valget og held og lykke
med arbejdet i bestyrelsen.
Forældreråd
I forbindelse med forældremødet blev det besluttet at forældreråddet skulle bestå. Sidste
år oprettede forældrene et forældreråd, bestående af blandt andet Theresas forældre
(Jane Stokholm). Forældrerådet fortsætter og Theresas forældre modtager selvfølgelig en
hjælpende hånd fra de øvrige forældre i forbindelse med arrangementer.
Konfirmand forberedelse
I år har vi i Dagskolen 3 elever, der skal konfirmeres nemlig Tascha, Niels og Rasmus. I
tirsdags var det så første gang, de skulle op til vores lokale præst Anne ved Brejning kirke
og møde de andre på holdet. Vi startede med en kort beskrivelse af, hvem man var og
hvor man kom fra inden turen igen gik til kirkehuset. Her quizzede vi opdelt i to hold på
sjove og skæve spørgsmål, som Anne havde lavet. Holdet med Opsund eleverne vandt
Alt i alt en god dag, hvor vi fik set både kirken, præsten og resten af holdet an - det bliver
et super godt forløb.
Frikvarterer med aktiviteter i alle kroge
I disse regntider er det vigtigt at have alternativer, når man ikke kan gå ud i frikvartererne.
Det har vi så heldigvis også, ikke mindst på grund af Claus’ mange spil og legesager som
han gladeligt tager med i Dagskolen. Der er mildt sagt gået sport i professor-terning,
Kendama og diverse terningspil. Er der mon nogle derhjemme, der bøvler med at kode
denne professor-terning, så bare spørg Tobias, han har nemlig løsningen og har lavet den
flere gange.

Praktisk fredag
Overskriften lyder måske lidt mystisk, men det er der faktisk noget, der hedder i
Dagskolen - og det er meget praktisk. Dagskolen er på mange måder et multi-sted, hvor
der sker alt muligt udover almindelig undervisning. Vores værksteder især spænder vidt
og vi bruger mange af skolens kvadratmeter i dagligdagen. Vi fylder meget og det er vi
glade for, at vi kan. Vi er også i høj grad begunstiget af at være en del af ungdomsskolen,
idet vi kan gøre brug af mange forskellige værksteder og ikke mindst udstyr. Til gengæld
bidrager vi med at være praktiske hver fredag i form af bilvask, oprydning og lettere
rengøring. Dette er i øvrigt god læring og ikke mindst god opdragelse, at lære ”noget for
noget”  det gør så heller ikke noget at der foregår under fuld musik og med højt humør.
Vi hygger os 

Mike M. in aktion

Theresa og Tascha

Rasmus går til den.

TIDEN DER KOMMER

Engelsk - ikke engelsk
Med dette fredagsbrev får eleverne en seddel, der omhandler valg eller fravalg af engelsk
om fredagen. På denne seddel er der noget det hedder ”ikke engelsk”. Det er et hold
bestående af de elever, der ikke ønsker undervisning i engelsk. Holdet vil, mens de øvrige
elever har engelsk modtage undervisning i oftest aktuelle emner. Det er først og fremmest
engelsk, man således skal tage stilling til. Sedlen skal afleveres senest mandag den 2.
oktober.

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
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