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UGEN DER GIK
Træværksted
I træværkstedet bliver der for tiden arbejdet på højtryk med mange fine projekter. Lige i
øjeblikket arbejdes der med bl.a. højtalere, udendørs afslapningsstol, ridestald, fuglehus,
junior bord/bænksæt, lamper m.m. Vi har meget fokus på at lave tingene, så man ikke
kan se, at der er blevet brugt skruer og søm. Ideerne er taget fra nettet, men eleverne
har været supergode til at lave deres eget twist og re-designe tingene.

Uno = Udfordring – Natur - Oplevelser
Som sagt er der stor videbegærlighed og interesse i vores
uno-timer. I mandags fik vi først lavet en tegning, der
forklarede de tre forskellige bjergtyper. Bagefter sorterede
vi sten. Der var god snak og vi fik lagt mange sten ved rette
bjergtype. Nogle sten havde vi svært ved at bestemme, og
hvor har sten mange mærkelige navne, øjeknejs, larvikit
og konglomerat, for bare at nævne nogen.
Madholdet gjorde godt nok store øjne da vi fyldte
opvaskemaskinen med sten. Vi skulle have dem vasket af
for fedt og salt, så de bedre kunne tage imod tusch.
Da de var vasket kunne vi male flotte billeder. Hold op hvor
der var stille. Der blev malet med stor intensitet.

Pigeidræt
Vi viser ingen billeder fra pigeidræt, for egentligt er det sådan at, hvad der sker i salen
bliver i salen. Jeg kan dog alligevel afsløre, at der er fantastisk humør og der knokles
igennem. Vi har i denne uge både lavet piloxing, en blanding af boksning og pilates, så
sveden dryppede fra os, samt et frygteligt hårdt styrkeprogram, hvor vi skulle slå med
terning for at afgøre hvilken øvelse der skulle laves. Nogle nåede op på 90 armstrækninger
andre var på 100 englehop. Jeg tør faktisk ikke tænke på, hvordan vores kroppe har det
i morgen. Men pigerne er dælme seje - godt gået tøser.
Hårde hvidevarer.
Vores dejlige køkken er et rum som bliver benyttet rigtigt meget. Der bliver serveret
morgenmad og senere frokost i forskellige udgaver. Derfor er der selvfølgelig en stor
belastning på det forskellige udstyr. Vores hårde hvidevarer er efterhånden af ældre dato
og har i længere tid stået højt på vores ønskeseddel. Så der var glæde, da bestillingen på
1 stk. ny opvaskemaskine, 2 nye emhætter, 2 nye komfurer og et stykke mikrobølgeovn
og til sidst 2 køleskabe blev leveret. Der var nogle, der efterfølgende kunne mærke vi har
køkken på 1 sal, ligesom armene var blevet længere puh-ha. Det hele er taget i brug og
godkendt.

TIDEN DER KOMMER
10. klasses elever i praktik
Uge 39 er i følge kalenderen ugen, hvor 10. klasserne har mulighed for at komme i
skoleårets første praktik. Det er altid spændende for de unge mennesker, at komme ud
at prøve kræfter med arbejdslivet. Det har foreløbig tre elever takket ”ja” til. Morten skal
i ABC i Tarm, Mike skal prøve elektrikerfaget hos Jens Byskov, og Louise skal prøve
butiksfaget hos Matas. Vi ønsker de unge mennesker en dejlig og forhåbentlig lærerig
uge.
Motionsdag den 12. oktober
Den sidste dag inden efterårsferien er der traditionen tro motionsdag på Dagskolen. Vi
har gennem tiderne haft forskellige sjove aktiviteter med udfordringer og sved på panden,
og der vil igen i år være lagt en særlig plan for dagen. Vi vil ikke afsløre noget endnu, da
det skal være en overraskelse af de helt store. Når 10. klasserne er hjemme fra praktik,
begynder vi at løfte sløret for indholdet på årets motionsdag. Glæd jer Her er lidt
stemningsbilleder fra sidste år: tandem-ringridning, træk en bus, glade elever m. t-shirt

10. klasse samtale
Som det fremgår af kalenderen er der i uge 40, tirsdag den 2. oktober, afsat endnu en
dag til den videre planlægning af 10. klasse. Hvis der er andre aftaler, kan man se bort
fra denne påmindelse. I vil høre nærmere fra kontaktlæreren den kommende uge.
Engelsk - ikke engelsk
Med dette fredagsbrev får eleverne en seddel, der
omhandler valg eller fravalg af engelsk om
fredagen. På denne seddel er der noget det hedder
”ikke engelsk”. Det er et hold bestående af de
elever, der ikke ønsker undervisning i engelsk.
Holdet vil, mens de øvrige elever har engelsk
modtage undervisning i aktuelle vedkommende
emner. Det er først og fremmest engelsk, man
således skal tage stilling til. Sedlen skal
afleveres senest mandag den 1. oktober.
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 
… Ungdomsskolen og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område

GOD WEEKEND 
--------------------------------------------------------------------------- KLIP -----------------------------------------------------------------------------

ENGELSK ELLER IKKE ENGELSK I DAGSKOLEN
Der tilbydes engelsk i 3 niveauer
Engelsk ja tak
1.
2.
3.

SÆT X

Jeg ønsker engelsk, men jeg kan kun sige lidt…..
Jeg ønsker engelsk – jeg kan godt læse og tale lidt engelsk
Jeg ønsker engelsk – jeg kan læse, skrive og tale lidt engelsk

___
___
___

Engelsk nej tak
Jeg ønsker ikke engelsk, men supplerende undervisning!

Elevens navn ______________________________________________
Forældreunderskrift _________________________________________

___

