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UGEN DER GIK
Velkommen til Jasmin
I mandags startede endnu en elev i Dagskolen, nemlig Jasmin Nielsen. Jasmin kommer
fra Tarm, og skal gå i 8. årgang. Vi ønsker dig og dine forældre velkommen til Dagskolen
Chili Con Carne og udklædte kokke
I onsdags fik vi en på opleveren. Dagens køkkenhold
havde lavet varm mad, hvilket altid er populært,
men de var også klædt ud. Som det ses på billedet
stod de, som trådt ud af en western film, klar til at
byde os på en stærk og smagfuld gryderet . Ideen
om udklædning opstod, da holdet planlage menuen,
og alle var med på den.
Deres version af den verdens kendte ret Chili con
Carne, var til 5 kokkehuer. Naj, hvor var det godt.
Måske på grund af Martins stunt - en halv liter creme
fraiche havnede pludselig i selve retten. Den var
egentlig ment som tilbehør, men som Henrik sagde, så bliver noget sjældent dårligere af
creme fraiche  Gæsterne i dagens mexicanske køkken, var positivt overraskede over
udklædningen, og holdet fik en overvældende god feed back.
Claus: Hvad hedder tandbørste på mexikansk? Se svaret nederst på bagsiden! Ha ha….
Ungdomsskolen i Danmark 75 år ung
Den 29. september kan den fantastiske skoleform vi
kender som den kommunale ungdomsskole fejre 75 års
fødselsdag. Det var med andre ord i skyggen af 2.
verdenskrig man i 1942 i Folketinget vedtog Lov om
Ungdomsskoler. Viden, oplysning og fællesskab for unge
ufaglærte var højaktuelt. I de forløbne år har rigtigt
meget naturligvis ændret sig. I starten var der skolefag,
håndværksmæssige
fag
og
”folkeoplysning”
på
programmet i fritidsundervisningen. Først langt senere
kom heltidsundervisningerne til - altså muligheden for at
opfylde sin undervisningspligt i den kommunale
ungdomsskole i stedet for i folkeskolen. I den kommende
weekend festligholdes jubilæet på mange forskellige
måder landet over. Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole har i samarbejde med andre midtog vestjyske ungdomsskoler arrangeret festivitas på Jesperhus Træf (7. klasser) og Vigsø
Træf (8. klasse og op) som også løber af stablen i denne weekend. På Dagskolen markerer
vi 75-års dagen med at hejse flaget og spise kagemand som dessert til frokosten 
Maskiner, metalværkstedet
Tirsdag tilbyder metalværkstedet ”Maskiner”. Her kan der arbejdes med forskellige typer
motorer/maskiner. Vi har dog hovedsageligt arbejdet med plæneklippere. Det er meget
forskellige mærker og tilstand vi modtager dem i. Vi har flere aftaler, hvor vi gratis kan
afhente plæneklippere. Ved så at tage reservedele, lykkes det ofte at få stykket en
køreklar plæneklipper sammen. Som det kan ses på billedet, bliver de forskellige modeller
afprøvet på græsset inden de får en ny ejer. Nu går sommeren på hæld, så hvis I forældre

har en maskine, som skal gøres vinterklar, så send den med jeres unge menneske på
Dagskolen. Vi klarer skiftning af olie, slibning af knive og rensning af skjoldet, så
plæneklipperen kan blive klar til at komme i vinterhi.

Vægkunst og Ude-kreativ
Her under ser I et par billeder fra Vægkunst om torsdagen og et billede fra Udekreativ om
onsdagen. Produktiviteten er i top, og der bliver lavet flotte produkter i begge værksteder.
Niels ser lidt tænksom ud på det første billede. Det er også vigtigt at gøre sig nogle
overvejelser inden man påbegynder endnu et værk. Theresa og Morten smiler sødt til
fotografen, de er jo også vandt til at blive fotograferet. På det midterste billede ses Rune
i gang med et bestillingsarbejde. Hanne har nemlig hyret ham til at lave noget til en væg
i kreativ. På det tredje billede ses Theresa med sin nye ven, Mos-bamsen Ib,
Bamseline? Eller hvad endte det lige med at den skulle hedde?

TIDEN DER KOMMER
SSP arrangement
Elever i 8. og 9. årgang på Dagskolen får mandag den 2. oktober mulighed for at deltage
i SSP’s temadag ”Tænk og lev livet” på Ringkøbing skole. Arrangementet forløber hele
formiddagen fra kl. 9 - 12. De tre hovedtemaer er venskaber, alkohol & stoffer og
kriminalitet. Vi sammensætter et hold af elever, der er motiveret og klar på udfordringen.
Ud over arrangementet for eleverne afholder SSP også et arrangement for jer forældre
mandag d. 9. oktober på Videbæk Kristne Friskole kl. 19-21. Her får I mulighed for at stille
spørgsmål til underviserne og får råd om hvad I kan gøre, hvis I oplever at jeres barn har
problemer med f.eks. alkohol. Tilmelding til forældrearrangementet er allerede på mandag
den 2. oktober. Se bilag.
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 
Svar: El tandbørste 

