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SIDEN SIDST

Projekt - så er vi i gang
Vi i gang med 2. uge i projektforløbet - wauu der går stærkt, men det går strygende. Alle
er faldet til i deres nye rammer, kender skemaet og er sporet ind på, hvad de skal og
hvad de kan forvente. Det giver ro i sjæl og sind at vide, hvad man skal arbejde med
hver dag (selvvalgt opgave/udfordring), hvor man skal være og hvem man skal være
sammen med, for alle har jo det samme værksted de næste 2 måneder. Projekt er noget
særligt, for nu har vi ikke fag længere, nu bruger det vi har lært som redskaber. Man kan
jo ikke skrive uden at bruge dansk, og man kan jo heller ikke regne uden at bruge
matematik - logisk nok. Vi skriver rapport om vores projekt og det er noget af en opgave
i sig selv. Når vi starter værkstedstimer arbejder vi på vores produkt og her er det så de
kreative og håndværksmæssige færdigheder der kommer i spil. Det er dog lidt anderledes
for vores ”Vandsports-hold”, da de ofte må ud af huset hele dage og her efter have skrivedage. Projekt er en god tid 
Velkommen til Karina
Efter besøg på Dagskolen og deltagelse ved forældremødet blev det ”første skoledag” for
vores nye lærer, Karina, tirsdag den 1. maj. Karina er i projektperioden med på vandsportprojektholdet, hvor hun og Henrik styrer slagets gang. Må vi i den forbindelse sende de
varmeste hilsner til søens folk  Karina vil efter sommerferien også blive lærer i dansk
og engelsk. Herudover bliver hun også kontaktlærer for Louise og Theresa - og yderligere
to nye elever.
..også velkommen til Claus
Claus Bülow har jo i det forløbne skoleår været ansat i en støttefunktion, men har ansøgt
og fået ansættelse som lærer i Dagskolen med virkning fra 1. maj. Claus har
projektholdet, der arbejder med IT og medier. Claus har undervisningserfaring fra såvel
Alkjærskolen såvel som ungdomsskolens fritids- og valgfagsundervisning. Efter
sommerferien vil Claus også undervise i de boglige fag, primært matematik, samt IT,
musik (nyt fag!) og forskellige outdoor/bevægelsesfag. Velkommen til Claus-som-lærer.
At ramme bolden rent - eller bare at ramme den
Som en del af idrætstimen fredag har
eleverne kunnet vælge at komme ud og
spille golf. Det er der 6 gæve gutter og
en enkelt gut-inde er har valgt. Vi
arbejder både med det at ramme bolden
og slå langt og det at lave de små indspil.
Eleverne har givet den fuld gas og er
begyndt at slå længere og mere lige - i modsætning til lærerne  Vi slutter altid af med
at spille et par huller på Dejbjerg Golfklubs par-3 bane, hvor de så skal bruge alle de
færdigheder, de er ved at have.

BLÅ MANDAG
Ungdomsskolen arrangerer mandag den 14. maj fælles Blå
Mandags udflugt til Aarhus for alle de konfirmander (og nonfirmander), der ønsker at deltage. Tilbuddet gælder naturligvis
også elever i 7. kl. på Dagskolen. Tilmeldingen er afsluttet,
men der en en lille ”kattelem” åben såfremt, man alligevel
ønsker at deltage. Kontakt John på 40286052. Vi skal afsted
med ca. 440 glade unger. Mandag den 14. maj er således den
fælles aftalte Blå Mandag i hele kommunens skolevæsen. Der
er naturligvis frit valg, hvorvidt man deltager på turen med os,
selv laver noget med forældre/andre, eller evt. bare hellere vil i skole 
Samtaler for kommende 10. klasses-elever
De elever, der efter sommerferien skal gå i 10. klasse på Dagskolen, vil i løbet af de næste
par uger blive indkaldt sammen med deres forældre til en forberedende snak om
muligheder og mål med dette skoleår. Det er vigtigt, at forberede sig på, hvad sådant et
skoleår skal bruges til. Hvad vil man gerne blive bedre til og hvad vil man gerne opnå
efter Dagskolen? Følgende elever er tilmeldt 10. skoleår på Dagskolen: Mike W., Morten
B., Mohamed, Martin og Louise. Samtalerne vil foregå torsdag den 17. maj i
tidsrummet fra kl. 14-16. Tidspunkterne vil blive meddelt forældrene pr. telefon
(opringning eller sms) af elevens kontaktlærer. Ved mødet deltager foruden
kontaktlæreren og UU-vejleder Pia Krogh. Vi har kaffe på kanden
Vand - Sport - Styrke 
Som beskrevet tidligere i dette fredagsbrev er projektholdet Vand - sport - Styrke lidt
anderledes, da vi mere er et hold der udfordrer os med vandsports aktiviteter. Så det er
også vigtigt at vi socialt øver os i at være et godt hold med en god stemning.
Hovedområderne er: Svømmehal/træning, styrketræningsprogram, Kajak, windsurf og
SUP -Stand Up Paddle. (se nedenstående billeder) Krydret med andre en dags aktiviteter
som f.eks. besøg på kabelbanen i Hvide Sande og polokajak i Ringkøbing.

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 RØGFRIT område

GOD WEEKEND

Indkaldelse til skole-hjem-samtale

Hermed indkaldelse til årets 3. almindelige skole-hjem-samtale. Dette er en samtale om
hverdagen på Dagskolen. Hvordan går det egentlig? Projekt? Kammeraterne?   
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 29. maj

Torsdag den 31. maj

Sæt kryds

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 mandag den 14. maj eller svar retur på SMS til kontaktlærer.

