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UGEN DER GIK

Reduceret elevflok og syge lærere
Så kom vi igennem ugen, der bød på flere udfordringer. Som bekendt var der 5 elever i
praktik, hvilket betød færre elever. Det kunne have været en uge, hvor man kunne have
foretaget sig mange og måske lidt anderledes ting, men det blev ikke fantasien, der fik
lov at styre planen og skemaet. Flere hele og halve sygedage i lærerflokken satte sine
begrænsninger. Heldigvis har vi som altid meget forstående elever, der er gode til
at ”skifte kurs”, hvis det bare er inden for det kendte. I praksis betyder det, at hold
bliver nedlagt, elever bliver omplaceret (ofte får de mulighed for at vælge) og får et
andet fag end der står på skemaet. Vi laver så få skift som muligt, og holder os til det
simple og overskuelige - det duer og fungerer for de fleste.
Bordhold 3 fik hjælpere på
I tirsdags var det Theresa og Meleks tur
til at lave frokost. De sidder ved bord 3
i køkkenet og tilhører kontakthold 3
under Line. Deres faste maddag er som
bekendt tirsdag. Da Henrik var syg, fik
de hjælp af Jasmin og Patrick. Menuen
stod på One Pot Pasta, som kan
betegnes, som et hit på Dagskolen.
Opskriften kan findes på Valdemarsro.dk, og er nok den nemmeste ret at lave. Prøv den
derhjemme. Tak for hjælpen, Jasmin og Patrick ☺
Nyt elevråd på Dagskolen
Onsdag den 8. november 2017 blev dagen, hvor det nye elevråd skulle samles og
konstitueres. Morten B. blev valgt til formand og Nicklas næstformand. Elevrådet består
derudover af Theresa og Rasmus og Tascha, som suppleanter. Stort tillykke til de valgte.
På mødet blev der ytret et ønske om en juletur til Den gamle By i Aarhus, hvilket
lærerflokken synes ret godt om. Turen vil blive udbudt, som en meld-dig-på tur. Nærmer
info senere.
Idræt i hallen
Næste fredag står der idræt på skemaet. Svømning holder således
pause en rum tid, men vender tilbage. Perioden vil byde på
forskellige boldaktiviteter i mindre hold. Eleverne har alt det de har behov for af idrætstøj
her ude på Dagskolen, dog kan der være tale om behov for indendørssko. Dog behøver
de ikke at være nye, som billedet antyder, bare de er rene ☺
Alle har et kontor på Dagskolen
Det lyder måske lidt luksus-agtigt, men
det er sandt. På Dagskolen sidder alle
elever ved deres eget bord i deres
eget ”lille rum”. Det er nødvendigt, da alle
sidder
med
særligt
tilpassede
undervisningsmaterialer. Sagt på en
anden måde, ingen arbejder med det

samme. For at kunne holde koncentrationen vælger nogle elever at høre musik under
arbejdet. En gang i mellem glemmer vi at nævne vores skoletimer - men de er jo også
en stor del af vores skolehverdag ☺ Her ses Tascha, Mohammed og Mike W. i en
dansktime fra i torsdags ☺
OBS - øjenbetændelse
Der har på skolen været enkelte tilfælde af øjenbetændelse af den type vi kender fra
tiden med småbørn. Øjnene bliver irriterede og røde og det kan føles som om, der er
grus i øjnene. Der kan også opstå gule klatter af betændelse i øjenkrogene, hvis ikke
man får behandling for det. Vi nævner det her i fredagsbrevet, da det er ret smitsomt
og således at I der hjemme kan være opmærksom på det. Kuren hedder høj hygiejne
omkring øjnene, hyppig vask af hænder og om nødvendig medicinpræparat gennem
egen læge. Vi sætter ekstra fokus på vasken af hænder i Dagskolen og tilfører et par
spritdispensere op rundt omkring.
Pausetid er spilletid
I pauserne vælger man selv, hvor man vil opholde sig og hvad man vil lave, så længe
det er meningsfyldt det man laver - det kan jo også være meningsfyldt bare at slappe
af og snakke med andre. Mange har for tiden gang i diverse spil, brætspil og kortspil.
Der er meget nyt ved et spil, man ikke kender, men det afholder ikke nogen fra at kaste
sig ud i det. Se bare her under ☺

TIDEN DER KOMMER

Vi får sundhedsplejersken på besøg
Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale og undersøgelse for eleverne på
Dagskolen d. 13. og 14. december. Ved sundhedssamtalen taler vi om, hvordan dit/jeres
barn har det med udgangspunkt i vedhæftede spørgeskema, og dit/jeres barn bliver
målt, vejet og høretestet. Jeg kontakter dig/jer, hvis der er grund til at følge op på
dit/jeres barns udvikling. Har du/I spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte mig:
Sundhedsplejerske: Inger Guldager 40803453 Husk at aflevere vedlagte spørgeskema
til din kontaktlærer senest d. 27. november.
Forældreråddet inviterer til hygge-eftermiddag
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 8. december. Forældrerådet på Dagskolen
har planer om at invitere elever og forældre til en jule-hygge-eftermiddag fra kl. 14.00
til 16.00. Nærmere info og mulighed for tilmelding kommer senere.
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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