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En stille uge
Denne uge har for nogle elever været en stille en af slagsen. Mandag og onsdag var der kun
4 elever tilbage - jamen, hvor var de da andre henne? De fleste var i praktik, resten var
til ”knallertkørekort” og så var der altså bare 4 tilbage. Sikke en dejlig fred og idyl, der var
på Dagskolen den dag. De fire elever fik luksusforhold idet de fik grillpølser til frokost, havde
hele gymnastiksalen for sig selv i frikvarterene og hele 2 lærere for sig selv. Det er da
luksus Wau….
Konfirmanderne på Nørre Vosborg
”Luthers Nøgle” var navnet på et gigantisk rollespil arrangeret for alle konfirmander fra
hele provsteriet. Over 90 frivillige havde stillet op til at gøre dagen til noget helt specielt.
Da vores tre konfirmander, Niels, Tashca og Rasmus, og Patrick ankom til Nr. Vosborg

blev de modtaget og fortalt, at de skulle spille syge pilgrimme på en rejse igennem landet.
Faktisk var de egentlig spioner, som skulle klare en masse forskellige opgaver, for at finde
Luthers nøgle. En af opgaverne var at undgå at få pest fra nogle af de frivillige, som man
ikke var i tvivl om var syge. Det var dog ikke helt nemt, og Rasmus måtte se sig ramt af
pesten 2 gange, men heldigvis gjorde vi ham rask af helligdommens kilde. En spændende
dag med masser af lærdom og oplevelser.
Knallertholdet udenfor kravlegården
Vores knallerthold (Simone, Jens,
Nicklas, Rasmus, Lærke og Niels) har
nu gennemført de første to ugers
undervisning i ”knallertkørekort” ved
Claus
Jessen,
Ringkøbing-Skjern
ungdomsskole.
Undervisningen forgår i Ringkøbing,
hvor ungdomsskolens knallertskolelokaler er og alle skole-scootere står.
Det går godt melder de 2 lærere, Claus og Patrick. Der er en god blanding mellem teori og
køretræning, hvilket de unge mennesker sætter stor pris på. Her ses de inden afgang på
deres første rigtige køretur uden for kravlegården. Det siges, at de kørte en hel time og at
de så en ulv…… 

Muhammed lavede hjerte i metal
Muhamed har fremstillet et flot metalhjerte i metalværkstedet. Den
er lavet i 2mm jernplade, hvor front og bagsiden er skåret ud i vores
klipper. Siderne er bukket og derefter svejset sammen med
front/bagsiden. Så har Muhamed slebet og pudset, så alle skarpe
kanter er væk. Inde i hjertet er der monteret en elektrisk pære, med
afbryder og stik. For at lyset kan komme ud, har Muhamed boret en
masse 2 mm huller. I bunden er lavet en lille plade, så man kan
skifte pæren ud, hvis den går i stykker. Til sidst er hjertet svejset på
et stykke vinkeljern, så den står oprejst. Flot arbejde, Muhamed.

UGEN DER KOMMER
MELD DIG PÅ - MDP
Torsdag den 19. april
bliver der mulighed for at
komme en ”tur-ud-af-huset” med Dagskolen, idet
vi med vores samarbejdspartner i flere fly-projekter, Flyvevåbnets Historiske Samling på
MiG-15 fly lavet af ”Opsund Aircraft”

Seahawk, Helicopter Wing Karup

Flyvestation Karup, arrangerer en besøgsdag. Efter morgenmad kører vi ud og bliver
modtaget på FLYHIS og får en rundvisning og snak om fly, flyvning, gamle dage, krigens tid
osv. Vi ser det lille lokale museums samlinger ved Gedhus-vagten. Herefter besøger vi
Helicopter Wing Karup, hvor vi ser de nye Seahawk og dikkert også Merlin
(redningshelikopteren man ser en gang imellem) samt evt. andre fly. Hvis der bliver tid
kommer vi også forbi Flyvevåbnets skole for nye pilotaspiranter i AFTC
(AirForceTrainingCenter). Hjemkomst til Opsund til normal skole-sluttid. En spændende dag
for de elever, der kan lide noget med lidt historie, flyvemaskiner, forsvaret. Og måske kan
der gennem denne forbindelse også skabes mulighed for – helt ekstraordinært – at komme
i særlig erhvervspraktik på Flyvestation Karup fremover. BEMÆRK: der er tilmelding til
denne MDP dag allersenest på tirsdag! Tilmelding er bindende.
ØNSKESEDLER TIL PROJEKTOPGAVE
Onsdag i næste uge er sidste frist for aflevering af ønskesedler til projektopgaven 2018.
enkelte elever har allerede tænkt og nogen lunde styr på deres idéer, mens andre stadig
tænker eller lige er begyndt. I må meget gerne tage snakken op der hjemme, så de kan få
nogle gode ønsker på sedlerne. Projektholdene meldes tilbage senest fredag, og starten går
mandag den 23. april. Uhhhh hvor vi glæder os 

HUSK TILMELDING TIL FORÆLDREMØDE (SU 17/4)
- det er et MEGET VIGTIGT forældremøde med vink
og ønsker om DAGSKOLENS FREMTID! MØD OP!
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 RØG- og RUSMIDDELFRIT område

