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UGEN DER GIK
Tegneholdet
I denne uge bestod tegneholdet af blot to
aktive tegnere nemlig Tascha og Martin. Selv
om der er åbnet op for egne idéer, kommer der
ind i mellem nogle udfordringer, noget man skal
se og afprøve på papiret. Denne gang var det
perspektivtegning, horisontallinjen og det forsvindende
punkt. Lidt abstrakt, men gentligt nemt at forstå og åbenbart
også nemt at efterligne. Tascha og Martin tog udfordringen
op og lavede fine tegninger med linjer lige i skabet. Flot
arbejde - se selv
Frikvarter - mange muligheder
I denne uge blev der sat gang i flere aktivitetsmuligheder i frikvartererne. Det er blevet
koldere uden for og flere vil gerne være inde i frikvartererne. Det er rart, at der er flere
steder, man kan melde sig på, selv om det selvfølgelig stadig er helt frivilligt. I salen er
der dødbold, i klasseværelset er der spil (mon Michael M. siger blomkål, når han snakker
i søvne? ), i Flyrummet er der bordtennis og på gangen kan man ”hænge ud” (= snakke).
Ingen behøver at kede sig….. 
Fællestime om fredagen
I fællestimen om fredagen har vi de
sidste par gange fulgt ”Felix og
vagabonden” fra DR. En fortælling fra
virkelighedens verden om Henning,
der valgte at forlade sit gamle liv og
stige på cyklen for at cykle Danmark
rundt med sin lille hund Felix, som
hjemløs. Vi har fulgt med i et par
afsnit i sæson 1, og hørt Henning
berette og filosofere om livets store og
små overvejelser. Sammen med
hunden Felix møder han danskerne
med et åbent sind og giver mere end
han får. Flere elever har valgt at se
flere af afsnittene der hjemme, og det
forstås. Idéen om at vi kunne følge
med i programmet opstod, da Mike arbejdede med serien i dansk. Tak, for det Mike. Hvis
ikke du havde vist interesse, var det nok ikke blevet til mere

Træningsdragt
Så er vi ved at have sammensat et super godt tilbud på et lækkert
fritidssæt fra Puma. Sættet består af en hættetrøje og et par
træningsbukser. Der kommer navn på alle dele og selvfølgelig et loge
fra Ungdomsskolen/dagskolen. Vi tilbyder dette sæt for den nette
sum af 400 kr. - sættet vil i butikkerne koste i omegnen af 700 kr. Vi
får tøjet til prøvning på tirsdag, så alle kan finde ud af hvilken
størrelse de skal have. Herefter er der bestilling senest torsdag d. 4.
oktober, så vi kan have sættet til skolernes motionsdag inden
efterårsferien. Der kommer en bestillingsseddel med eleverne hjem
tirsdag, når de har prøvet tøjet, med størrelse på og så kan i derfra
beslutte om det er noget der skal investeres i. (billederne er vejledende)
Idræt rykkede ud i skoven
Ungdomsskolens Out door mand, Anker, som vi jo kender ganske godt
i Dagskolen, kom i mandags med et rigtig godt tilbud til os. Hans tilbud
gik på, at Dagskolen kunne benytte en klatrebane i Hundeskoven ved
Ringkøbing fredag formiddag, inden han pillede ned. Han havde nemlig
et arrangement tidlig på formiddagen, og kunne sagtens blive til vores
fordel, hvis det havde vores interesse. Jow tak, siger man så, det vi vil
da meget gerne. Eleverne fik dog torsdag mulighed for at vælge mellem gåtur, løbetur,
mountainbike og klatring i skoven. Dejligt med et lille afbræk i vores fredagsidræt, som
for de flestes vedkommende har foregået i området rundt om skolen.

TIDEN DER KOMMER
Samtalertiderne
Hermed samtaletiderne i næstkommende uge. Husk samtalerne er med elever 
Vi glæder os til at se jer.
Tirsdag den 9. oktober

Torsdag den 11. oktober

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

14.00
14.30
15.00
15.30

Michael M, Tascha
Michael T, Morten B.
Simone, Alex
Jens

Lærke
Mohamed
Theresa
Nicklas, Louise

Der er afsat ca. 30 minutter til snakken. Elevens kontaktlærer og en anden lærer/leder
deltager. Der er kaffe på kanden 
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
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