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SIDEN SIDST
Filippinske retter på menuen
Som omtalt i sidste fredagsbrev havde vi i fredags en
overraskelse i vente. Carolines mor, Cristina, havde nemlig lovet
os en filippinsk frokost, og vi var meget spændte. Præcis som
aftalt sad alle mand klar i køkkenet klokken 12.30, vi skulle jo
være på pletten, når maden kom. Carolines mor havde få
minutter forinden afleveret maden og var hurtigt afsted igen arbejde. Sikke en dejlig oplevelse. Alt var hjemmelavet og
tilberedt på filippinsk maner. Vist ikke for meget at sige, at de
små forårsruller var et kæmpe hit. Stor tak til Carolines mor for
den dejlige frokost.

Velkommen til Alex og Michael
Alex Skipper Allerslev startede med 2 dage i uge 23, og møder nu
hver dag minus fredag på Dagskolen. Alex er kommet på Projekt
IT, og har allerede nu lavet lidt, som han kan vise frem
sommerfesten. Han starter efter sommerferien i 7. klasse.
Michael Hausted Mortensen startede tirsdag i
denne uge. Også han møder nu hver dag
minus fredag på Dagskolen. Michael er startet i
Metalværkstedet, hvor han kigger med, lærer
og giver en hjælpende hånd. Michael har også
lige fået lov til at ”tyvstarte” på Dagskolen.
Næste skoleår skal han, ligesom Alex, i 7. klasse.
Vi vi gerne sige velkommen til de 2 nye drenge og deres forældre vi håber I får en sjov, lærerig og god tid her på Dagskolen.

Vand - sport og styrke
Siden sidste nyhedsbrev har vi her på holdet haft to nye
udfordringer. Den første var i Bork d. 7. juni. Her var
eleverne på skift ude at sejle Katamaran sammen med
Henrik. Selvom der ikke var meget vind, kunne der komme
fin fart i båden. Og det var nogle seje unge mennesker vi
havde med, alle tog imod udfordringen. Rasmus som har
taget knallertkørekort og derfor i starten af perioden haft
dage, hvor han ikke har været med holdet, nåede også at
prøve windsurfing og kom flot op at stå på brættet.
Den 12. juni havde vi, viste det sig, vores største udfordring.
Vi var taget til Kabelpark i Hvide Sande for at stå på vandski.
Det blæste en del og vinden var faktisk kold, men den gav
jo også en del bølger. Mohamed var meget utryg ved det,
men overvandt det og prøvede tre gange - det var rigtig flot
klaret. Tascha fik også mod på det, hun tog en tur og var
oppe at stå på skiene med det samme.
Mellem vores ud-af-huset-oplevelser knokler vi med at blive
klar til sommerfesten og projektfremlæggelserne. Vi
bearbejder alle vores indtryk og samler dem i power points.
Nogle arbejder også med plancher og udstillinger med fakta.
Der skrives også på projektopgaven, hvor hele perioden fra
ide til færdig produkt/oplevelse bliver vendt. Hvor gik det ikke så godt, og især hvor gik
det godt. Vi glæder os til at vise det hele frem for Jer, så skynd Jer at få Jer tilmeldt
sommerfesten.
Hyggelig hyggeaften
Vejret var så sandelig med os, da vi i fredags afholdt
Dagskolens
sommerhyggeaften
arrangeret
af
forældrene. Under det store træ i havens mod vest
sad vi og spiste vores grillmad og hjemme tilberedte
salater. Sikke et flot ta’ selv bord det blev til med alt
jeres spændende tilbehør. Det var super hyggeligt og
varmt……! Senere var der spil og leg og is og kage…..
- der manglede vist ikke noget. Tak til alle jer, der
mødte op og leverede godt humør.
Når man kommer i klemme…
Ind imellem gør eleverne på Dagskolen, ligesom mange andre unge mennesker i øvrigt,
sig nogle dyrekøbte erfaringer i deres færden på internettet og navnlig de sociale medier.
De seneste uger har nogle elever haft gang i en uheldig og negativ kommunikation med
hinanden og andre på de sociale medier, hvor trusler og deling af billeder har bevirket, at
de har følt sig klemt og derfor er blevet meget usikre og kede af det.
Det påvirker skoledagen og vores hverdag i en sådan grad, at det har taget AL fokus hos
eleverne - de har ikke overskud til at komme i gang med undervisningen inden lærerne i
samarbejde SSP har forsøgt at rede trådene ud. Vi har også i den forbindelse haft kontakt

til hjemmet. Det er vigtigt at pointere, at den
dårlige
kommunikation
ikke
foregår
i
skoletiden, hvor de jo afleverer deres
smartphone fra morgenen af. Dog havde vi en
situation,
hvor
elever,
der
deltog
i
forældrerådets fredagshygge-arrangement (og
havde deres mobiler på sig!) samtidig havde
gang i en uheldig kommunikation med andre,
der ikke var med til arrangementet.
Vi skal nok guide og forsøge at få genetableret
fællesskabet, men vi er også nået til et punkt,
hvor vi må sige STOP, når eleverne hele tiden
italesætter ”..og så skrev han…”, ”..og så sagde
hun…”. Det kan i forvejen nogle gange være svært at være ung og holde gang i de sociale
kontakter man har - og når man så havner i en konflikt på grund af uheldige kommentarer
på de sociale medier - ja, så bliver det hele bare meget svært. Det kan også give anledning
til klikedannelse og mobning.
Dagskolens fokus er læring og trivsel i fællesskabet, men når mistrivslen har bund i
konflikter på de sociale medier, retter vi hurtigt henvendelse til forældrene, der så kan tage
dialogen op derhjemme og få guidet deres barn til færdsel på nettet.
Det er vort indtryk, at vi har fået rigtig god og positiv respons fra forældrene - og at der
er forståelse for, at skolen ikke alene kan løse opgaven.
SSP står også til rådighed med vejledning og helt konkret hjælp, hvis man for eksempel
skal sætte regler op derhjemme.
Vi fornemmer, at de unge på Dagskolen udgør en god og stabil kammeratskabsgruppe - et
FÆLLESSKAB - de er ingenlunde ens eller altid ”bedste-venner-med-alle”, men der er
respekt, god tone og et ordentligt sprog mellem dem. Det skal både elever, lærere og
forældre tilskynde til og hjælpe til med bevares.

HUSK tilmelding til Dagskolens sommerfest! Allersenest den
22. juni, men meget gerne inden.
Den første del, dimissionen, er naturligvis for alle elever og
forældre på Dagskolen - ikke kun afgangseleverne.
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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