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Projekt IT
Der bliver arbejdet hårdt og anderledes på projekt holdet IT. At arbejde med compu- tere,
iPads og IT er ikke fysisk hårdt, men man bliver godt tung i hovedet efter sådan en dag.
Melek, Mike Weng, Morten Visby og Lærke har et lidt anderledes projekt, for modsat de
fleste andre projekthold, hvor eleverne gik i gang med deres projekter næsten fra dag 1,
så skulle de 4 på IT-holdet først igennem nogle undervisningstimer. Og det har de været
ved hver af de 7 IT områder, de har været igennem indtil nu.
Vi startede med en masse snak om computere og hvordan de tænker for at kunne komme
i gang med at forstå et Binær ur, som er Projekt IT ting nummer 1. Der udover har vi
været igennem Scratch, Micro Bit, Garageband, Logiske Gates, Thinker Cad og Redstone
i Minecraft.

Hvad laver du på billedet?
Melek udtaler: "Jeg er i gang med at lave noget på garageband, som er et musikprogram
på ipad. Jeg bruger så min musik, jeg laver i en video. Jeg også har lavet med fortnite"
Weng udtaler: "Jeg kigger efter en projektide i ThinkerCad, som jeg kan tegne og 3d
printe, når vi skal på besøg hos Makerspace.
Lærke udtaler: "Jeg er ved at lave et point system i mit spil, som jeg har lavet i Scratch.
Folk kan komme og prøve mit spil på projektdagen – og se om de kan få den højeste
score.
Caroline underskrev kontrakt
De sidste 3 dage har Caroline været i praktik hos Billig Arbejdstøj i Spjald. Det har hun
været før nemlig i begyndelsen af kalenderåret. Her gik det så godt, at arbejdspladsen
efterfølgende vendte tilbage med tilbuddet om en læreplads. I dag ved middagstid skrev
Caroline således under på en EGU
lærepladskontrakt. Det er altid stort,
når en praktikoplevelse ender med
sådan et tilbud. Vi er stolte og glade på
Carolines vegne og ønsker hende held
og lykke med uddannelsen.
Caroline bliver en del af holdet på Billig Arbejdstøj i Spjald

I DEN KOMMENDE UGE
Filippinsk mad i Dagskolen
Fredag i næste uge er hele Dagskolen budt på filippinsk mad i køkkenet. For
lang tid siden lovede Caroline og hendes mor, at vi i Dagskolen skulle prøve at
smage et rigtig tilberedt måltid på filippinsk manér. Maden bliver dog leveret,
da den er tilberedt hjemmefra. Ikke desto mindre lyder det fantastisk og meget
spændende. Vi glæder os til den kulinariske oplevelse og takker for, at I for langt
tid siden kom på sådan en god idé.
Hyggeaften
Det bliver en lille men meget hygge-motiveret  flok Dagskoleelever og forældre, der på
fredag den 8. juni deltager i hyggeaftenen, som Forældrerådet har arrangeret.
Vi bliver 7-8 elever og tilsvarende antal forældre. Herudover kommer nogle af lærerne
også.
Programmet starter kl. 17.30 med fællesspisning, som bliver tilberedt på grill. Man skal
selv medbringe kød/pølser/fisk eller hvad man nu vil grille. Resten deles vi om efter denne
plan:
Morten B. kartoffelsalat til 10 pers.
Louise
kartoffelsalat til 10 pers.
Theresa kage til 20 pers. + dressing
Lærke
flûtes til 20 pers.
Tascha
peanuts og brød croutons til salaten
Simone
salat til 10 pers.
Martin
salat til 10 pers.
Lærerne grill, sodavand, kaffe, sennep, ketchup, remoulade m.v.
I vil blive kontaktet af Theresa’s mor, Jane, der lige vil tjekke op på det med maden. Efter
spisning er der hygge, snak, leg og åbent i klubben. Aftenen slutter kl. 20.30. Husk tøj
efter vejret - vi håber naturligvis på sol og varme. Vi griller ude, men rykker indendøre
og spiser, hvis vejret bliver ”vådt”..
Invitation til sommerfest
Sammen med dette fredagsbrev får I også lige invitationen til SOMMERFESTEN, der jo
afvikles torsdag den 28. juni, kl. 16.00-18.30. Bemærk at aftenens program er todelt,
sådan at elever og forældre deltager i selve dimissions-delen kl. 16.30-17.00. Herefter
er der åbnet mulighed for at øvrige familiemedlemmer også kan komme og deltage i
projektudstillingen, der er åben fra kl. 17,15-18.30. Der er med andre ord IKKE åbent i
projektudstillingen mens vi holder dimission. Tilmelding til sommerfesten foregår via den
lille talon på sedlen. Vi glæder os til denne festaften, hvor vi er vært ved en pandekage
m. fyld fra Svends Pandekagevogn, som besøger os denne aften.

Husk fridagene mandag og tirsdag i den kommende uge. Vi ses igen
onsdag morgen 
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
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