FREDAGSBREV
DAGSKOLEN

10.11.17

UGEN DER GIK

Nye værksteder - ”Ude mad”
I denne uge startede årets 2. værkstedsperiode. Som altid har eleverne mulighed for at
ønske/vælge mellem fire værksteder hver dag fra mandag til torsdag. Ønskerne rangeres
i prioriteret rækkefølge, og vi laver hold efter bedste evne. I denne omgang havde
eleverne følgende værksteder at vælge i mellem: Ude mad, træsløjd, klejnsmed,
mountain bike, møbelbyggeri, maskiner, glasværksted, medie, småsløjd, hussmed, bold
og muller, nørklerier, Street Park, Ung nu, højtalerbyg, og pimp og print. Jo,
mulighederne er mange ☺ Selvfølgelig er alle fag ikke mulig for alle, da vi jo også skal
have vores faste kontakthold op og lave frokost på deres faste maddage.
I værkstedet ”Ude-mad” (Jasmin, Theresa, Jens og Line), som er nyt i dette skoleår, blev
der lavet bål og hjemmelavede chips. Der blev bygget et fint lille bål og panderne blev
fundet frem. Lækre chips med salt blev det til, dog med lidt for meget salt.

Bold og Muller
”Bold og Muller” er, som den kvikke læser nok har regnet ud, et idrætstilbud. Eleverne
udfordres med forskellige lege og boldspil og der vil hver gang være et
styrketræningselement f.eks. i form af cirkeltræning, der blev introdukseret i mandags.
Der blev svedt til den store medalje og der blev også sneget en lille styrketræningsdans
ind med store smil på læben ☺. Der blev ydermere udkæmpet en meget tæt dyst i spillet
Ringo, der spilles på en volleybane med to gummiringe. Det var dejligt at opleve, at alle
deltagere glemte tiden og fordybede sig i dette nye spil.
Bord 1 lavede lasagne
En ret der altid hitter på Dagskolen er lasagne, og det holdt stik, da bord-/kontakthold
1 sprang ud i udfordringen i onsdags. Ikke at det er en svær ret, men det kræver sit at
lave mad til 25 mennesker, altså store portioner tage tid. Af samme grund startede de
allerede under tilberedningen af morgenmaden med at lave kødsovsen. Den fik lov at
simre godt, mens der på skemaet stod dansk og matematik. Herefter blev lasagnen
samlet og bagt i ovnen. Der bredte sig en duft af dejlig mad i hele huset, hvilket skaber
visse forventninger. Mon ikke alle fik stillet deres sult - i hvert fald gik alle mætte og
tilfredse ned til frikvarter i pausen her efter. Lasagne er stadig en HITTER på Dagskolen☺

Se de modige kokke herunder, der i øvrigt ifølge Henrik arbejdede ihærdigt og effektive
med udfordringen. Tak for mad☺

Pimp og print
Et af vores nye værkstedsfag ”pimp og print” startede i går.
I beskrivelsen til dette fag hedder det:
Kunne du tænke dig at være med til at
pimpe skolen lidt op? Vi skal lave flotte
og spændende print til gulve og vægge.
Eleverne blev udstyret med I-pads og
sendt rundt på skolen for at finde
steder, som de syntes trængte til nogle
farver og noget at kikke på. Der kom rigtig mange gode
tilbagemeldinger og forslag, så noget tyder på, at det er tiltrængt
med lidt make-over her på Dagskolen. Vi glæder os til resultaterne ☺
SSP- forældremøde
Som bekendt blev der afholdt SSP arrangement for Dagskolens forældre i tirsdags. Paw
og John stod for afviklingen af aftenen. Der kom mange gode input fra de fremmødte
forældre og der blev drøftet flere aktuelle emner, som alle forældre til teenagere kan
snakke med om. Vi takker for en rigtig god aften og håber, at flere vil benytte af sig
chancen en anden gang☺

UGEN DER KOMMER
Praktik for 9. og 10 klasseseleverne
I de kommende to uger er vores 9. og 10. klasseselever afsted i praktik. Typisk er der
tale om en uge, hvor de prøver kræfter med verden uden for. Enkelte elever i 10. klasse,
nemlig Rune og Tobias har taget udfordringen op med at afprøve 2 sammenhængende
uger. Der kan være flere grunde til sådan et tiltag, men uanset hvilken er det selvfølge
altid i samarbejde med de implicerede parter og efter elevens eget ønske. Vi ønsker alle
kommende praktikanter en rigtig god oplevelse.
Snakken om skitur er småt begyndt, så vi må hellere lige
nævne, at der lige i dag kun er 112 dage til, vi sætter os i
bussen og drager afsted til Kläppen ☺
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 ☺

