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UGEN DER GIK
MDP Tur til Fængslet i Horsens
I går torsdag flyttede 11 elever og 3 lærere undervisningen ud af huset til Horsens. Vi
havde booket en guided rundvisning, og der stod en sød dame klar til at tage i mod os, da
vi kom. Rundviseren fortalte om Fængslets historie med udgangspunkt i enkelte fangers
oplevelser. Eleverne stillede ikke mange spørgsmål, men deres opmærksomhed var fuldt
fokuseret på at få alle indtrykkene med. Vi så blandt andet, hvordan cellerne havde
udviklet sig gennem tiderne. Især da de fandt ud af, at en af cellerne kun var lige om 3
m2, gik det op for vores elever, hvor dårlige forholdene havde været for fangerne tilbage
i tiden. Vi hørte også om en fange, der for at få tiden til at gå med noget fornuftigt,
begyndte at bygge celloer og violiner. Han læste nogle bøger om det og begyndte så at
bygge dem i sin fritid i fængslet. Han havde også dekoreret mange af gangene med små
malerier, da han mente at der var for gråt og kedeligt. Alt i alt en oplysende og spændende
dag med rigtig mange nye indtryk og erfaringer. Se evt. selv på ejail.dk - hvor man kan
læse mange spændende historier. Vores mediehold vil arbejde videre med fotos fra dagen,
så måske kommer der mere om turen her eller på face book.
Vikarer i Dagskolen
Grundet Henriks fri-uge, har vi haft besøg at Julie og Anker, som vikarer. De er kendte
ansigter her i Dagskolen, da de til hverdag har andre arbejdsopgaver her på matriklen.
Der har været små ændringer i skemaet, men ellers er rammen holdt. Vi takker Julie og
Anker for deres ”besøg” og håber de har nydt den luksus, det er at få lov til at besøge os
i Dagskolen 
Svømning - så er vi i gang igen
Vi er kommet dertil på året, hvor der på
skemaet står svømning om fredagen.
Denne periode varer indtil jul. Svømning
er godt og sjovt, det synes de fleste.
Men for nogle er det er anden sag. Der
kan være udfordringer ved tanken om
vand, svømmehal, fælles omklædning
eller hvad det nu måtte være. Målet vil
altid være, at den enkelte over sin
bekymring og sig selv og ender med at
deltage i svømmetimen. Vi er altid villige
til at hjælpe og støtte på vejen der hen.
Vi taler om det der er svært, og tager
den derfra.

TIDEN DER KOMMER
Virksomhedsbesøg for 9. og 10. klasse
Næste uge vil der fra tirsdag til torsdag være ændringer i skemaet på Dagskolen, da 9.10.klasserne skal på virksomhedsbesøg. UU i Ringkøbing-Skjern har sammen med
forskellige virksomheder lavet et koncept ved navn ”Virksomheden i Skolen”, som

henvender sig til specialskoler. Målet er at øge de unge menneskers kendskab til
arbejdslivet og ikke mindst vejen dertil.
Tirsdag er der virksomhedsbesøg i Laugesens Have, Spjald Entreprenør og Billig
Arbejdstøj. Onsdag går turen til JSB Plast i Ringkøbing og torsdag skal vi besøge
Produktionsskolen i Skjern. Eleverne modtager en plan med holdopdeling og div.
informationer. Vi håber på en lærerig uge og glæder os til at stikke næsen lidt uden for de
vante rammer. Der vil være lærere med fra Dagskolen på alle besøg. Til de elever, der er
tilbage på Dagskolen, vil der være almindelig skoledag.
Engelskhold fra næste uge + samfundsrelateret undervisning
Engelskundervisningen starter op i næste uge. Eleverne er fordelt på fire mindre hold efter
niveau. Hovedmålet i engelskundervisningen er det talte sprog, understøttet af skriftlige
forlæg og opgaver. Vi glæder os til at talk’e a little english again here in the Dayschool 
De elever, der ikke har tilmeldt sig engelsk, er samlet på et lille hold, hvor indholdet er
forskellige samfundsrelaterede emner.
SSP forældremøde for forældre i Dagskolen
Tirsdag den 7. november kl 19-21 indbyder SSP til møde for forældre til elever i
Dagskolen.
Vi afvikler mødet i mødelokalet v. kontoret og vi er naturligvis vært for aftenkaffen.
OBS. Eleverne deltager ikke i mødet.
Paw Andreasen, John Jensen, Allan Østergaard og evt. andre vil lede mødet. Da vi jo er
en lille flok, har vi rig mulighed for tilpasse programmet og emnerne efter jeres ønsker og
behov.
Vi tænker, at følgende emner vil være relevante: de unges færden på de sociale medier,
mobning (herunder digital mobning), deling af billeder på nettet, rusmidler, alkoholdebut,
fester, sengetider/nattesøvn, konflikter og forældrerollen med “pubertetsunger” i huset,
selvværd og identitet, venskaber, gaming og ludomani…
Vi kan - helt åbenlyst - ikke nå alle emner, men vil gerne have jeres tilbagemeldning på,
hvad I prioriterer. På nedenstående tilmeldingsseddel har I derfor mulighed for at afgive
jeres prioritering 1-2-3. Anfør gerne også andre emner, som ikke er nævnt i
ovenstående.
Mødet vil være en god blanding af oplæg, gruppevis snak ved bordene og fælles debat.
Elev: _______________________________
Forældre: ___________________________
Nej tak. Vi ønsker ikke at deltage ____
Ja tak. Vi deltager _____ personer
Emner:
1.
2.
3.

______________________
______________________
______________________

Sidste frist for tilmelding senest onsdag den 1/11 til kontaktlæreren.
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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