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UGEN DER GIK
Alle hjemme igen..
Uge 6 blev en uge hvor alle ”kom hjem igen”. Halvdelen af elevflokken var jo som
bekendt i brobygning i Skjern og resten var således ”alene hjemme” i Opsund. Det var
mærkbart, at der var glædeligt gensyn mandag morgen, hvor tropperne mødtes igen.
Det vante skema er nu godt og trygt og det er rart at komme ind i den gamle gænge
inden en velfortjent vinterferie.
Influenza-ramt
Som resten af Danmark har influenzaen også præget Dagskolen i denne uge. Flere
elever og lærere har været ramt, og der har været alternative løsninger for at få dagen
til at hænge sammen. Dette har eleverne nu taget med ophøjet ro og godt humør.
Dejligt at det lader sig gøre. Vi vil jo allerhelst klare det selv 

Mere og mere ski…
I fællestimen i dag sad vi og så lidt på gamle fotos og
film fra tidligere skiture med Dagskolen. Det giver god
mening at se billeder og sætte ord på (og host fra
Visby Tak for det!), da det er nemmere at forholde
sig til frem for snak. Julie gik dog glip af et sjovt billede
af sin storebror på ski, men mon ikke hun sagtens kan
forestille sig, hvordan det så ud. Stemningen er god
og positiv, også selv
om det er nyt og
ukendt for langt de
fleste. Om bare 3
uger er vi afsted hold da op, hvor
tiden går hurtigt.
Dette
kalder
på
endnu mere snak og forberedelse, som vi tager hul
på efter vinterferien. I skolefagene dansk og
matematik bliver der fokuseret på den sidste
planlægning: snedybde, temperaturer, madhold,
underholdning, skigymnastik, hyttehold og meget
mere. Til sidst bliver alle så klar, at de kun kan
snakke om en ting: SKITUR!  yearrrr!!

Print arbejder hårdt
Arbejdet med hættetrøjerne til skituren skrider frem. De er jo efter vores helt eget
design og lavet på helt eget trykkeri i Printværkstedet ved Julie. Her under ses det
hold, der i tirsdags havde tilbudt deres hjælp. Som det kan ses på billederne kræver
det dyb koncentration og finger snilde. Det er 6 forskellige print på trøjen og det taget
sin tid, når det skal produceres 30 af slagsen. Vi glæder os til at de bliver færdige måske inden afgang, så vi kan vænne os lidt til dem.

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

TIDEN DER KOMMER
Samtaler i uge 8
Hermed tiderne for ”skole-hjem-talen”. For vores sidst ankomne elever, er denne
samtale samtidig en slags ”forventningssamtale”, hvor I som forældre kan fortælle
historien om skoleforløbet inden Dagskolen, samt ønsker og håb for fremtiden.
Der er som bekendt afsat ca. 30 minutter pr. elev, og der deltager 2 lærere. Den ene
er kontaktlæreren og den anden vil en lærer, der også kender eleven godt fra
skolehverdagen. Der vil selvfølgelig være mulighed for at tale om skitur, og eventuelle
overvejelser omkring dette.
TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR
14.00
Melek/Morten
14.30
Jens/Mike M.
15.00
Nicklas/Tascha
15.30
Theresa/Julie/Tobias

TORSDAG DEN 22. FEBRUAR
14.00
Niels/lærke
14.30
Mike W./Louise/Rune
15.00
Morten B.
15.30
Mohamed/Simone

Dette er tiderne og der kan desværre ikke byttes rundt på rækkefølgen/tidspunkterne.
Vi har efter bedste evne forsøgt at tilfredsstille jeres ønsker. Der er kaffe på kanden.
Vi glæder os til at se jer NB. De elever der ikke står nævnt ovenstående skema, har
andre aftaler eller har allerede været til samtale.

* GOD WEEKEND OG GOD VINTERFERIE *
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

