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UGEN DER GIK
En uge med ændringer
Man kan planlægge meget, men sygdom og skader er man ikke herre over, heller ikke i
Dagskolen. I denne uge har vores elever oplevet en række af ændringer med skemaet i
forhold til det de kender, grundet sygdom m.m. i lærerteamet. Dog skal det siges, at vores
elever har taget det med godt humør og oprejst pande. Alle kender rammen og rytmen i
Dagskolen og føler sig hjemme i flere værksteder. Dejlig, når det lykkes at komme
igennem ugen uden indblanding uden fra - vi vil jo helst klare det hele selv.
Køkkenhold to dage i træk - sejt
Vi har nogle ret seje piger her på Dagskolen, men det er der jo ikke noget nyt i. Det nye
er, at de om nogle fortjener lidt ekstra omtale her i fredagsbrevet i denne uge, da de to
dage i træk uden piv, tog tjansen med frokosttilberedningen i køkkenet. Mandag blev de
grundet ændringer sat på køkkenholdet, da deres oprindelige værkstedshold var nedlagt.
Tirsdag var de så selv køkkenhold helt efter planen. At være i køkkenet er del af den
nødvendige turnus, der jo betyder at vi på skift laver mad til hinanden. Men at være det
to dage i træk, kan godt være trættende og hårdt. Tak til Louise, Lærke og Theresa for
jeres ekstra indsats i denne uge.
Lidt billeder fra værkstederne en tilfældig tirsdag i september 

Mohamed i metal

Nicklas i kreativ

Simone i træ

Tascha og Mike i ”spil”.

Historietime på Dagskolen?!
Torsdag var der udeliv på skemaet, men det var historie som de 2 valgfagstimer kom til
at handle om pga. skemaændringer. Historie blandet med brætspil, rollespil, strategi,
lange tænkepauser, en del terning rul og en masse grin. Der var ekstra folk på holdet så et historisk korrekt brætspil blev fundet frem.
Spillet var om 2. verdenskrig og hed Memoir 44 - som er fransk og betyder: ”Vi mindes/
husker 44’erne”
Som taget direkte ud af historien skulle der kæmpes om 2 broer ved Caen, ikke langt fra
Normandiet. Med 3 på hver hold skulle man skiftes til at være General som bestemte

alt. Man måtte dog gerne tage mod gode råd
og få hjælp af de 2 andre på og/eller få dem
til at rulle terningerne – og så rose dem når
det gik godt eller drille dem nå det gik skidt
Et hold var de modige englændere, der kom
ned med faldskærm, det andet hold var
de ”onde, onde” tyskere som holdt vagt langs
kysten og de 2 omtalte broer.
Slaget endte godt og fulgte historien, men
det var meget tæt på at Tyskerne fik afværget angrebet. Jeg tror ikke, det er det sidste
slag fra 2. verdenskrig der blevet spillet på Dagskolen.
Den nye elev på Dagskolen, Felix, var med på det tyske hold, men havde desværre fået
fri da fotografen kom.
Indtryk fra en super aktiv motionsdag – se mere på facebookgruppen
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