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UGEN DER GIK

Virksomheden i skolen
Tirsdag, onsdag og torsdag bød som bekendt på nogle anderledes skoledage for 9. og
10.klasse. Dagskolen havde i samarbejde med UU, lavet et fyldigt program på forskellige
virksomheder i Ringkøbing-Skjern kommune. Tirsdag gik turen til Laugesens Have,
Spjald Entreprenør og Billig Arbejdstøj i Spjald. Onsdag rullede busserne til JSB Plast i
Ringkøbing, og torsdag besøgte vi Produktionsskolen i Skjern. Det har været tre meget
spændende dage, som har været med til at give de unge mennesker et indblik i, hvad
arbejdslivet går ud på, og ikke mindst vejen dertil. Der har været mange spørgsmål ang.
diverse uddannelser, og ”kan jeg også det??????” Det har været en øjenåbner, og der er
sikker et par stykker, der er nået et godt stykke længere i deres tanker omkring
uddannelse og kommende arbejdsliv.

Metalhold hentede kartofler
Rune har et eftermiddagsjob hos en landmand, hvor han blandt andet hjælper i marken.
I denne tid er det kartofler, der skal høstes. Som alle nok har bemærket, har vejret
været meget regnfuldt og det har virkelig givet udfordringer for landmændene. Nogle
steder kan maskinerne ikke køre, så landmanden havde foræret 6 lange rækker kartofler
til Rune. Det kom Dagskolen til gode, for mandag byttede Metalholdet arbejdet ud med
en tur på kartoffelmarken. Afsted kørte Rune, Nicklas, Jens og Rasmus med diverse
graveredskaber. Det blev til 18 poser kartofler, så nu er lageret klar til de næste par
måltider. Et dejlig afbræk i dagligdagen, med sved på panden og masser af frisk luft.
Også tid til snak om de gamle dage, hvor det vi kender som efterårsferien i dag, blev
brugt til at tage kartofler op med hånd og greb - kartoffelferie. Pu-ha (se bagsiden)
Billeder fra kreativ
Snart starter vi i de nye værksteder og på nye hold. Her under
ser I lidt fra nogle af de afsluttende timer i kreativ, hvor der
har været forskellige aktiviteter og blandede hold. Rune
tegner på et stort billede der skal hænge i kreativ. Jasmin,
Theresa og Tascha sidder med forskellige projekter rundt
omkring pallebordet. Det bliver til flotte produktioner - bare
se Jasmins billede her i midten (vend).

SSP-aften på tirsdag…. I kan stadig nå det!
Vi har modtaget 7 tilmeldinger til SSP-arrangementet tirsdag aften, så der er stadig
masser af plads. Vi gennemfører naturligvis mødet, men da vi gerne vil have en bredere
dialog, åbner vi for eftertilmelding pr. sms til John på 40286052 med deadline på
mandag den 6. november, kl. 12. Der er vigtige emner om unges vilkår og trivsel til
debat – og sammen bliver man ofte som teenageforældre klogere. Paw og John står for
aftenen.

Statussamtaler
Sidst i denne måned tager vi hul på årets statusmøder. Der er sendt invitationer ud til
jer forældre pr. mail. Datoerne er sat, lige som tidspunkterne og de fire dage forløber
fra den 29. november til den 6. december. Foruden jer forældre deltager psykolog Minna
Pedersen, Pia Krogh (UU), og evt. Pernille Pletbjerg (STU) og andre efter aftale med jer
forældre. På årskalenderen står der statusmøde den 8. november, men denne dato er
fjernet fra den nuværende plan. Vi glæder os til at mødes med jer, og håber vi får nogle
gode snakke om hverdagen i Dagskolen, og ikke mindst får lagt en god strategi for det
kommende skoleår. Ved statusmødet bliver det besluttet, hvad den enkelte elev skal i
det kommende skole-/uddannelsesår.
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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