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UGEN DER GIK
Sunde lækkerier
Et værksted med navnet ”Sunde lækkerier” startede op i onsdags. Tre raske piger havde
meldt sig og var med på konceptet. Dagens udfordring bestod af tilberedning af
hjemmelavet sund nutella og lækre æbleskiver. Som man kan se på billederne var
interessen og indsatsen stor. Resultaterne var heldigvis helt i top og skulle man være
interesseret i opskrifter, skal man bare give lyd.

Badminton og lidt skumtennis
Vi har i denne uge startet et spændende forløb med badminton for 6 elever.
Undervisningen foregår i Videbæk fritidscenter, som eleverne også stifter bekendtskab
med, når de fra i dag har svømmeundervisning. Det er Karina og Henrik der står for
undervisningen og holdet er kommet godt i gang med den tekniske træning, hyggelige
spil situationer og kamp. Vi glæder os til de kommende badminton timer inden jul.

I denne uge har Mohamed og Michael også spillet skum-tennis og derfor svinget ketcherne hvilket der kom disse
svedige billeder ud af først på ugen.

Metalværkstedet.
Der bliver arbejdet med mange forskellige opgaver i værkstedet.
Trods sommeren går på hæld, bliver der arbejdet en del med
fremstillinger af forskellige typer grill.
Dagskolen har fået foræret en flot bordmodel. Denne bliver tit
brugt som grundmodel og der er efterhånden blevet produceret
en del.
Netop nu er Michael M. og Muhamed i gang med deres grill. En
god opgave med mange forskellige typer udfordringer. Først skal
der findes diverse materialer, så skal der opmåles og skæres ud.
For at undgå at hele grillen skal svejses, er der også 2
bukkeopgaver.
Risten bliver lavet i 5mm rundjern og håndtagene i træ, så man
ikke brænder sine hænder.
Puma løs på Dagskolen..!
Med lidt beklagelig forsinkelse hjemkom Puma-dragterne til de elever, der havde bestilt
dette. Der har været lidt misforståelser omkring, hvorfor Dagskolen overhovedet tilbyder
køb af egen fritidsdragt med navn og logo til favørpris. Det vil vi gerne forklare her:
 Dagskolen giver shorts og t-shirt med navn og logo. Tøjet
forbliver i hver elevs tøjkasse i idrætsdepotet, så det altid er til
rådighed. Det vaskes på Dagskolen.
 Fritidssættet bestående af Puma-bluse og bukser med navn
og logo sælges til en særlig billig pris, hvor Dagskolen yder et
tilskud.
 Det er helt FRIVILLIGT om eleverne ønsker af bestille et
fritidssæt
 Dagskolen ønsker også at dette sæt forbliver i elevens tøjkasse
på skolen, så det er til rådighed til såvel idræt, ture ud af huset osv. Det bliver
vasket på skolen.
Det er med andre ord ikke meningen med tøjet, at det blot skal benyttes derhjemme eller
som ”reklametøj” for Dagskolen, hvilket vi ikke kan retfærdiggøre at yde økonomisk bidrag
til.
Såfremt man ikke ønsker at købe Puma-fritidssættet – hvilket naturligvis er helt i orden skal man blot selv medbringe lignende sæt/idrætstøj, som ligeledes kan forblive på skolen
hele skoleåret.
Vi ser det som et positivt signal, at mange elever gerne vil have tøjet med hjem – og det
er jo lækkert med nyt smart tøj – men vi beder om elevers og forældres forståelse for den
grundlæggende idé med fritidssættet. Til gengæld har vi besluttet, at Dagskolen gerne vil
GIVE alle elever en sweatshirt/hættetrøje i stil med den meget populære trøje, som
vi fik lavet i forbindelse med skituren i marts måned. Eleverne bliver involveret i design og
print, som vi jo selv har udstyr til. Trøjerne vil blive produceret i løbet af november måned.

TIDEN DER KOMMER
Virksomheden i skolen
I uge 45 er eleverne i Dagskolens 9. og 10. kl. med i
projektet “Virksomheden i skolen”. Det er en
kombination af virksomhedsbesøg og at afprøve en
retning på produktionsskolen.
Vi har fået lavet aftale med Papirfabrikken mandag,
og tirsdag skal vi besøge Hvide Sande Ship Yard. Vi

får en rundvisning på virksomhederne og hører om de forskellige arbejdsområder, der er
i virksomheden. Vi håber også, vi kan snakke med nogle medarbejdere og høre om deres
vej til jobbet. Onsdag og torsdag bliver eleverne delt ind på et af følgende fire værksteder
- træ, metal, køkken eller SOPU (sundhed-omsorg og personlig udvikling). I værkstederne
skal eleverne i sving og bruge deres hænder.
Målet med sådan en uge er give vores elever kendskab til lokale uddannelses- og
jobmuligheder og øge fokusset på mulige veje til ungdomsuddannelser og give dem en
viden om arbejdskulturer i virksomheder.
Eleverne i 7. og 8. klasse i uge 45…
…er hjemme på skolen, men deres dage vil også blive lidt anderledes og spændende, da
værkstedsvalgholdene i denne uge ikke gennemføres 
Statusmøder i uge 47 og 48
Der vil i den kommende uge blive udsendt indkaldelser til det årlige statusmøde, hvor vi
får en overordnet snak om elevens faglige, sociale og personlige udbytte af skolegangen
på Dagskolen. Ved samtalen medvirker forældre, kontaktlærer, ungd.skoleleder samt evt.
øvrige fagpersoner PPR/UU/Børn og Familie. Eleverne deltager IKKE i selve statusmødet,
men kontaktlærerne har forinden haft en samtale med deres kontaktelever.
Samtalerne, der afvikles i tidsrummet kl. 14.00-16.30, har en varighed på ca. 45 minutter
og er en dialog med fokus på både situationen her & nu samt det fremadrettede i forhold
til det kommende skoleår.
For nogle elever, er det jo deres sidste år på Dagskolen og da vil samtalen handle meget
om fremtidsperspektiver på videre skolegang, uddannelse eller job. For andre elever
handler det mere om at blive enige om grundlaget for revisitation til det kommende
skoleår.
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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