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UGEN DER GIK
Tillykke med jer
Siden skolestarten efter sommerferien har vi haft en håndfuld fødselarer her i Dagskolen.
Normalt skriver vi en lykønskning her i fredagsbrevet til hver og en, men denne gang
bliver det et fælles, men velment TILLYKKE til alle der siden vi startede er blevet et år
ældre, klogere og kønnere TILLYKKE Melek, Tobias, Nicklas, Theresa og Niels 
Cowboytoast på menuen
I torsdags var der en verdensnyhed på menuen i
Dagskolen - nemlig cowboytoast. Det var Sørens
kontaktelever, der havde bestemt denne glemte
klassiker. De unge mennesker gik hurtigt i gang og
Rasmus fik stegt de 22 bøffer der skulle bruges. Farsen
blandede de sammen med de krydderier, der skal i for at
give den gode smag. Efter bøfferne var blevet stegt gik
Tobias i gang med at lave de bløde løg. De blev dog ekstra
bløde, da han missede omregningen fra dl til ml, så lige
pludselig var panden fuld af vand Efter en tur i toasteren var de klar til servering og der
var mange positive tilbagemeldinger. Bord 5 mente dog, at der skulle have været en til
hvert ben, ellers ville de halte resten af dagen.
Det var så stor et hit, at der var efterspørgsel på opskriften, som vi selvfølgelig gerne vil
videregive, så den vedlægges dette fredagsbrev.
Mos-kunst
I ”Ude-kreativ” laver vi for tiden noget vi aldrig har prøvet før. Vi maler med ”mos-maling”.
Ja, det lyder lidt underligt, men det er rigtig nok. Vi finder mos i skoven, blender det med
øl, yoghurt og sirup og vupti, så har vi den lækreste mosmaling. Med pensel og ske maler
vi mosmalingen på plader, hvor vi forinden har tegnet figurer/silhuetter. Mosmalingen
skal herefter placeres i et rum med lys og varme og passes med vandforstøver hver dag.
Vi lavede nogle små test i sidste uge på træbrikker og mursten (dog uden det stor
resultat). Vi drøftede eventuelle fejl og mangler, og ændrede på forskellige forhold og gav
det endnu et forsøg. Dertil kommer at vi jo selvfølgelig bliver nødt til dagligt at passe
vores mos med vandforstøveren, ellers vil den bare dø. Spændende er det i hvert fald om
vores mos-kunst bliver til noget.

TIDEN DER KOMMER
10. klasses elever i praktik
Uge 39 er i følge kalenderen ugen, hvor 10. klasserne har mulighed for at komme i
skoleårets første praktik. Det er altid spændende for de unge mennesker, at komme ud
at prøve kræfter med arbejdslivet. Det har foreløbig fire elever takket ”ja” til. Caroline
skal i Brugsen i Spjald, Rune skal i køkkenet på plejehjemmet i Lem, Tobias skal prøve
kræfter med landbrugsfaget og Mike M. har indtil uge 42 en ugentlig praktikdag hos en
mekaniker i Grønbjerg. Vi ønsker de unge mennesker en dejlig og forhåbentlig lærerig
uge.
Motionsdag den 13. oktober
Den sidste dag inden efterårsferien er der traditionen tro motionsdag på Dagskolen. Vi
har gennem tiderne haft forskellige sjove aktiviteter med udfordringer og sved på panden,
og der vil igen i år være lagt en særlig plan for dagen. Vi vil ikke afsløre noget endnu, da
det skal være en overraskelse af de helt store. Når 10. klasserne er hjemme fra praktik,
begynder vi at løfte sløret for indholdet på årets motionsdag. Glæd jer
10. klasse samtale
Som det fremfår af kalenderen er der i uge 40, torsdag den 5. oktober, afsat endnu en
dag til den videre planlægning af 10. klasse. Hvis der er andre aftaler, kan man se bort
fra denne påmindelse. I vil høre nærmere fra kontaktlæreren den kommende uge.
10. klasseselever: Caroline, Tobias, Morten V., Rune, Melek og Mike M.
Skole-hjem-samtaler 10. og 12. oktober
Hermed indkaldelse til årets første skole-hjem-samtale. Vi skal snakke om hverdagen, og
eleven skal selvfølgelig med. Ved mødet deltager to lærere, hvor af den ene er elevens
kontaktlærer. Der er afsat ca. 30 minutter. Der er kaffe på kanden 
Tirsdag dag d. 10. oktober

Torsdag den 12. oktober

Sæt kryds

Sæt kryds

kl. 14.00 - 14.30

__

kl. 14.00 - 14.30

__

Kl. 14.30 - 15.00

__

Kl. 14.30 - 15.00

__

Kl. 15.00 - 15.30

__

Kl. 15.00 - 15.30

__

Kl. 15.30 - 16.00

__

Kl. 15.30 - 16.00

__

Elevens navn _________________________
Forældreunderskrift

_________________________________________________

Afleveres senest den 27. september (seddel eller besked gennem kontaktlærer)
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 

