FREDAGSBREV
DAGSKOLEN

26.01.18

UGEN DER GIK
Ski-banko
Tak for rigtig en hyggelig aften. Vi håber I fik de oplysninger I måtte have
brug og ellers er der jo stadig noget tid endnu. Vi kan lige tilføje, at
opkrævningen til kostpenge kommer efter vinterferien.

I denne uge er alle elever blevet målt og vejet og har afgivet deres skostørrelse. Disse
oplysninger sendes til Kläppen en af dagene. Dette har nemlig betydning for den
individuelle tilpasning af ski og bindinger. Kläppen pakker alle vores ski og støvler, så
de står klar til os søndag morgen.
Dansk - hvad laver de mon?
Det er vel ikke overraskende, at der er undervisning i dansk på Dagskolen, vel? Men
hvad laver de egentlig, når de har time, de kære elever? Et kik rundt i lokalet
klasseværelse 2 på en tirsdag i tidsrummet fra kl. 10 - 10.40, ja, så får man et indtryk
af sagen. Fem elever sidder ved hver sit bord, men særligt tilpassede materialer. Der
undervises på flere niveauer. Det hersker en umiskendelig ro og måske en stille
summen, hvis én skulle have skruet for meget op for musikken i høretelefonerne.
Mange arbejder bedst med musik i ørerne, andre synes bare det er hyggeligt. Mike W.
arbejder med Jack the Ripper, en legende i Londons mørke historie, Mike Mølgaard
hjælper med forberedelserne til Ski-banko-aftenen, Martin har et emne om FCK, Rune
skriver frit om weekenden og hører nyheder på TV-midt vest for derefter at genfortælle
og Mohamed arbejder med tekstforståelse og opgaver.

35 dage til Dagskolens skitur 2018
Ja ba da ba duuuuuu….. 

TIDEN DER KOMMER
Brobygning i uge 5
Næste uge er der ”brobygningsforløb” på Skjern Tekniske Skole for (8.), 9. og 10. kl.
Eleverne har tidligere fået seddel er med hjem, hvor både værksted og tidspunkt er
beskrevet. Der vil på alle hold være en lærer fra Dagskolen tilknyttet.
Husk at medbringe MADPAKKE (eller penge til kantinen), samt arbejdstøj til
mekanikerfaget og metalværkstedet. Eleverne har haft mulighed for at låne
arbejdstøj og sikkerhedssko fra Dagskolen.
Transport
Eleverne skal selv eller delvist transportere sig til og fra Skjern Tekniske Skole de 3
dage. Spjald-holdet bestående af Mike M, Mike W, Caroline og Morten tager bus nr. 26
fra Spjald kl. 07:01 fra rutebilstationen og mødes med resten af holdet fra Dagskolen
i kantinen kl. 8.00 første dag. Bussen tilbage til Spjald går først kl. 14.09, så der bliver
lidt ventetid, som kan tilbringes i kantinen.
De andre elever der plejer at køre med Dagskolens bus, vil modtage en besked fra
kontaktlæreren med specielle bustider i uge 5.
Vi håber på en rigtig spændende uge med masser af oplevelser og indtryk, hvor nogle
måske bliver lidt klogere på mulighederne for fremtiden.
OBS. Selvom vi er på Skjern Teknisk Skole, gælder Dagskolens rygeregler for de elever. Dvs.
at der må ryges inden kl 8.00 og igen efter 13.15, hvor undervisningen slutter. Det er altså
IKKE tilladt at ryge i tidsrummet mellem 8.00 og 13.15.

Et lille hold tilbage
Når mange af vores (8.), 9. og 10. klasses elever drager mod Skjern Tekniske Skole i
næste uge har vi blot en udsøgt lille flok tilbage. Disse elever skal jo ikke straffes ,
så derfor er det intentionen, at de skal have en uge med lidt sjov og leg, spil og måske
en oplevelse ud af huset - meeeeeen også nogle helt almindelige skoletimer,
selvfølgelig (og præst for vores konfirmander). Vi arbejder på en plan, der indeholder
lidt af hvert: skole-/værkstedstimer på mindre hold.

Snart to år siden vi var her  Livet er SKIIIIIE skønt Hov var det ikke lige min kontaktlærer, der kørte der….. 

GOD WEEKEND
OBS. INGEN FREDAGSBREV I UGE 5
-

men vi håber vi kan supplere med billeder fra ugen på vores face book side.

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

Indkaldelse til skole-hjem-samtale
Hermed indkaldelse til årets 2. almindelige skole-hjem-samtale. Dette er en samtale
om hverdagen på Dagskolen. Hvordan går det egentlig? Skitur - er vi klar? Ved
samtalen deltager eleven, forældre og to af skolens lærere, hvoraf den ene er elevens
kontaktlærer. Der er afsat ca. 30 til samtalen. Der er kaffe på kanden
Tirsdag den 20. februar
Sæt kryds

Torsdag den 22. februar
Sæt kryds

kl. 14.00 - 14.30 __

kl. 14.00 - 14.30 __

Kl. 14.30 - 15.00 __

Kl. 14.30 - 15.00 __

Kl. 15.00 - 15.30 __

Kl. 15.00 - 15.30 __

Kl. 15.30 - 16.00 __

Kl. 15.30 - 16.00 __

Elevens navn ____________________________________________________
Forældreunderskrift _______________________________________________
Afleveres senest fredag den 2. februar eller svar retur på SMS til kontaktlærer.

