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UGEN DER GIK
Projektperioden nærmer sig
Snart er det projekttid, hvilket betyder at vi er begyndt at snakke med de unge
mennesker om, hvad projekt er og hvordan det foregår. Projekt er et af Dagskolens
højdepunkter, ikke mindst, fordi det hænger meget sammen med vores sommerfest
torsdag den 28. juni. (Invitation følger senere) Her fremviser eleverne nemlig
deres produkt og dermed deres endelige resultat af to måneders intenst arbejde. Men
inden vi når så langt, skal vi først forberede os ordentligt. De ”gamle” elever, dem der
har prøvet det før, kan være de bedste guider i forhold til vores nytilkomne elever også,
når det gælder historien om, hvad projekt går ud. I dag præsenteres eleverne for
forløbet i form at en power point, med tekst og billeder af projektarbejder fra tidligere
år. I løbet af de næste to uger bliver der mere snak om mulighederne i de 5 værksteder:
metal, kreativ, træ, vand-sport, IT og medie. I uge 16 skal eleverne så aflevere en
ønskeseddel med 3 ønsker fordelt på 3 værksteder. Disse ønsker skal godkendes af de
pågældende værkstedslærere, således de er realistiske i forhold til blandt andet
tidsfaktor, elevens færdigheder m. m.
Starten går i uge 17 og det betyder blandt andet, at skemaet kommer til at se ganske
anderledes ud helt ind til sommerferien. Skoletimerne med dansk, matematik bliver
erstattet med projekt-skrivning med dansk og matematik som redskaber. Uuuuu hvor
vi glæder os…. 
Fotos fra glas-værkstedet:
1. Morten klipper i
Glas
2. Melek skærer i glas
3. Mike pakker gaven ind til
Mogens.

Medie-værksted
Hver onsdag er der nogle af eleverne, der har valgt
MEDIE som værksted. Det var i opstarten Line, der stod
for
holdet,
som
har
været
omkring
bl.a.
video/billedbehandling og power point fremvisning. Claus
kom med som hjælper på holdet og introducerede de
unge mennesker for noget programmering og animation.
Claus er nu lærer på holdet. Der arbejdes de næste par
onsdage med et musikprogram på iPad – GarageBand.
Vi vil se, om vi kan ligge resultatet op et sted på nettet,
så alle kan høre hvad Martin, Tascha, Lærke og Simone
har lavet af skøn musik.

Personalenyt
Vi kan oplyse, at Ungdomsskolen har ansat Karina Jespersen i den ledige
lærerstilling på Dagskolen Opsund. Hun glæder sig til at møde alle elever
og forældre. Karina har erfaring som lærer på blandt andet Spjald Skole,
Ringkøbing Skole og Ammasalik (Grønland). Karina starter tirsdag den
1. maj. Mere information om hendes fag, værksteder og kontaktelever
kommer senere. Velkommen til Karina 

UGEN DER KOMMER

Praktik for 9. og 10. klasseselever
I den kommende uge er flere af vores 9. og 10. klasseselever af sted i praktik. Enkelte
tager en ekstra uge og prøver altså at være af sted i hele to uger i træk. De elever der
er af sted er: Morten B., Tobias, Mike W. Mike M., Caroline, Louise, Morten V. og Rune.
Der bliver lidt tomt i krogene, da vi også ”mangler” vores knallert-elever hver mandag
og onsdag. Rigtig god praktikuge til jer alle.

FORÆLDREMØDE

Tirsdag den 24. april, kl. 19-21 indbyder vi til fællesmøde for Dagskolens
forældrekreds, medarbejdere, ledelsen samt ungdomsskolebestyrelsen.
Indholdet vil være:
 Dagskolens form, indhold netop nu
 Den Gode Dagskolecirkel
 Den pædagogiske praksis – ”det-der-virker!” – og hvorfor?
 En lille film med kommentarer og fortællinger fra eleverne
 Dialogspil ved bordene
 En klikker-undersøgelse
Mødet vil være en blanding af oplæg, dialog, gruppearbejde, filmklip og deling af
erfaringer og synspunkter. Dagskolen er vært ved kaffe & kage.
Vi håber ALLE forældre vil deltage. Lige nu pågår en vigtig drøftelse af, hvordan
det specialiserede skoletilbud fremadrettet skal se ud i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Herunder også: hvad er fremtiden for Dagskolen? Det er vigtigt, at få sendt klare
signaler videre fra fællesmødet til bestyrelsen – der så igen kan videresende til Børneog Familieudvalget og det politiske niveau. Samtidig vil ledelsen fremsende input til
forvaltningen (Dagtilbud og Undervisning)
---------------------------------------- klip ------------------------------------------JA - vi kommer selvfølgelig og deltager med (antal) ____ forældre
NEJ – vi kan desværre ikke deltage
Elevnavn:_____________________________
Forældreunderskrift :____________________________
AFLEVERES TIL KONTAKTLÆREREN SENEST TIRSDAG DEN 17. APRIL
HUSK at…
… ringe/sms ved sygdom/fravær ml. kl. 8.00 og 8.30 (kontaktlærer)
… ordinær tandlæge- og lægebesøg bedes aftalt UDENFOR skoletid
… Dagskolen har tlf. nr. 9974 1834 (omstilling), kontoret kan også kontaktes på 9974 1820 (sekretærerne)
… se vores opslag og billeder på vores facebook side 
… aflevere din mobiltelefon hver morgen. Udleveres igen kl. 13.40.
… HUSK! Ungdomsskolen, og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område

