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UGEN DER GIK
Brætspil på skoleskemaet
Hver tirsdag står der Brætspil på Jens, Mike og Tascha´s skole skema. Brætspil var nemlig en
af de nye ting, man kunne vælge som valgfag. Der er flere grunde til, at brætspil nu er blevet
et fag man kan vælge i skolen. Den første er, at der er sket rigtig meget inden for spil siden
Ludo, Uno og Matador, f.eks. er langt de fleste spil nu om dage faktisk sjove 
En anden grund er, at der er utrolig meget læring i brætspil. Man skal snakke sammen rundt
om et bord, vente på tur, samarbejde, regne, stave, tænke frem ad, planlægge, lave strategi,
bruge geografi, historie, løse puzzels og mysterier og meget mere… og så gør det jo ikke noget
at man har det sjovt samtidig.
I tirsdags spillede vi et spil om at lave tog røveri i det gamle vilde vesten og eleverne har givet
spillet karakter fra 1-5 . Alle 3 elever gav Colt Express max i de 3 kategorier.Så karakteren
blev: 15 i Nemt at lære, 15 Sjovt at spille og 15 Vil spille igen. Spillet får der med stemplet :
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billedet kan man næsten se, at de koncentrerer sig og tænker så det

knager.

10. klassessamtaler afviklet

Så er planen lagt for vores 10. klasseelever, i hvert fald for det første kvartal. Hvad er målene
for et 10. klassesår på Dagskolen, faglige og personlige mål, og så selvfølgelig mål for eventuel
senere uddannelse/job? Det er meget forskelligt, hvad der giver mening for den enkelte elev,
og derfor bliver der lagt mange forskellige planer. Vores forventninger til en 10. klasses elev er
store. De skal vise de kan lide at gå på Dagskolen, øve sig i at gå forrest, være et godt forbillede
for de øvrige elever og generelt have ”ja-hatten” på. Vi glæder os til at følge vores nye 10.
klasses elever på vej. 


Starten er gået i metal.
Metalværkstedet er åben mandag tirsdag og onsdag. Mandag er det klejnsmed, der er
på programmet. Som klejnsmed vil vi fremstille mange forskellige ting fra bunden, måle,
skærer med vinkelsliber og svejse, til det færdige resultat er nået. Tirsdag arbejder vi
med alle former for maskiner. Det kan være man har en gammel plæneklipper til at stå
derhjemme, som trænger til en kærlig eftersyn. Vi har nogle gode aftaler med forskellige
firmaer, som sætter brugte ting til side. Det gælder alt fra brugte cykler til plæneklipper.
Så kan vi være heldige at finde gode reservedele, som så kan bruges til andre maskiner
og cykler. Om onsdagen er overskriften hussmed. Her vil vi fremstille forskellige

redskaber til hus og have. Måske vil vi reparere gamle ting. Vi vil kigge på hvordan en
oliebrænder virker, bygge en minikedel, solvarme. En opfordring til jer derhjemme, hvis
I har gode ideer til opgaver på de forskellige værksteder, så send dem med jeres unge
mennesker. Næste kun fantasien der sætter grænser.
UNO- Udfordring, natur og oplevelse
I mandags var UNO-holdet på tur til Søndervig. Vi var ude at
se sandskulpturerne. Vi fik også lidt viden fx om
blandingsforholdet mellem sand og ler, om hvor lang tid
kunstnerne bruger på at lave deres værker og meget mere.
Årets tema er trolddom og magi. I denne valgperiode arbejder
holdet med sand, sten og strand.

TIDEN DER KOMMER
Konfirmationsforberedelse
I år har Dagskolen indtil videre kun en enkelt elev i 7. klasse, nemlig Alex. Det er planlagt
at Alex følger konfirmandundervisningen tirsdag formiddag hos sognepræst Anne
Hillgaard, Brejning Kirke ved Spjald, men bliver konfirmeret hjemme i sit eget sogn i
Tarm, når den tid kommer til foråret.

Ryste-sammen-tur til ”Lyngtoppen”, Thyholm
Hvornår, hvordan, hvorfor…?
I uge 36 om bare 3 uger flytter vi hele
Dagskolen ud under åben himmel, nærmere
bestemt fra onsdag den 5. til fredag den
7. september.
Eleverne møder onsdag til sædvanlig tid
8.15 og har fri til almindelig tid fredag
13.45. Turen er altså en tre dages rystesammen-tur med to overnatninger og man
kan
forvente
en
masse
oplevelser,
udfordringer, sjov og hygge. Vi har vedlagt
en pakkeliste. Man kan eventuelt også lige
tjekke vejrudsigten. Målet er naturligvis at
få alle mand af huse (læs: alle elever med ), så derfor vil det være rigtig godt, hvis I
begynder at snakke lidt om turen derhjemme. Vi vil i næste uge fortælle mere og mere
om turen og se billeder fra tidligere ture, så alle kan begynde at pejle sig ind på turens
indhold og forhåbentlig glæde sig til 3 dage med fælles oplevelser.

Boller og kage til ryste-sammen-turen
Er der mon nogle forældre, der kunne tænke sig at bage lidt til vores ryste-sammen-tur?
Vi vil meget gerne have nogle boller til vores morgenmad og noget kage til aftenkaffen
 Har I lyst at hjælpe, så skriv til kontaktlæreren - I bestemmer opskriften - vi er ikke
kræsne 
Rygere på ryste-sammen-turen
Vi er på Dagskolen bekendt med, at enkelte elever er rygere. Disse elever kan med tilladelse fra
hjemmet opnå en ”særlig rygetilladelse” på turen (opringning, sms eller seddel til
kontaktlæreren). Det er dog Dagskolen, der bestemmer hvor der må ryges, hvornår der må ryges.
Cigaretter og lightere deponeres hos en udpeget voksen mellem rygepauserne (så ikke andre
lader sig friste) 
Indbetaling af kostpenge
I forbindelse med Dagskolens ryste-sammen-tur opkræver vi betaling for kostdelen, nemlig 75,kr. pr. døgn. Da den kommende tur er på knapt 3 døgn er beløbet kr. 200,-, som kan betales via
MobilePay på 4041 4113 ELLER aflevering i kontanter i kuvert senest fredag den 31.
august.
HUSK at skrive ”DAGSKOLEN + elevnavn” i tekstfelt/på kuvert vedr. betaling.

Så starter Ungdomsskolens hold og ungdomsklubber snart
Her lidt efter almindelig skolestart på alle skoler, er det tid for
sæsonstart i ungdomsskolens fritidsundervisning og i
klubberne. Første klubaften er mandag den 3. september.
Holdene har forskellige startdatoer. John vil i de nærmeste
dage give Dagskolens elever en introduktion til alt det, man
kan melde sig til i fritiden i ungdomsskolen. Man kan læse
meget mere i den foler, som alle elever havde med hjem
sammen med fredagsbrevet i sidste uge – eller klikke ind på
www.riskus.dk, hvor man også kan tilmelde sig holdene.
Klubtilmelding er dog stadig på papir. Vi håber at se mange
Dagskoleelever om aftenen i alle vores afdelinger  Ring
endelig til Ungdomsskolens kontor 9974 1820, hvis I har
spørgsmål eller mangler hjælp til tilmelding.

HUSK  FORÆLDREMØDE (uden elever) den 13. september 
HUSK FORVENTNINGSSAMTALER (nye elever) den 28. august 
HUSK at…
… ringe ved sygdom/fravær: giv besked til kontaktlæreren eller ring til Ungdomsskolens kontor 99741820 ml. kl.
7.30 og 8.00
… ordinær tandlæge- og lægebesøg bedes så vidt muligt aftalt UDENFOR skoletid
… Dagskolen har tlf. 99741820 (Ungdomsskolens kontor). John Jensen 40286052
… lærerne kan ikke kontaktes i undervisningstiden kl. 8.15-13.45. Send evt. en sms eller læg en besked, så
ringer de tilbage
… klikke ind på www.riskus.dk og læs sidste nyt – og se opdateringer på vores FaceBook side 
… aflevere din mobiltelefon hver morgen. Udleveres igen kl. 13.40.
… Opsund skole, og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område
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