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UGEN DER GIK
MDP-dag med kreativt indhold
Fire elever havde som udmeldt Meld-Dig-På aktivitet takket ”JA” til en kreativ oplevelse
uden for de vante rammer. Morten, Lærke, Theresa og Louise var klar onsdag morgen til
at drage til Vemb, hvor Lilian bor. Velkommen, og så i gang….. - så hurtig gik det næsten
med at kaste sig ud i udfordringerne. Der var tre valgmuligheder (decopage, julestjerne
og juletræ) og inden for disse var der rig mulighed for at tænke ud af boksen - hos Lilian
kan man ikke gøre noget forkert. Det var en rigtig dejlig dag, der bare strøg af sted. Alle
fik lavet fine produkter og afprøvet nye teknikker. Tak til Lilian, fordi du inviterede os
endnu engang.

Tjek lygter og reflekser
Nogle af Dagskolens elever kører til skole på scooter eller cykel. Vi nærmer os den tid,
hvor det er mørkt om morgenen. Tjek jeres lygter og reflekser – det er for det første af
hensyn til jeres egen trafiksikkerhed og for det andet er det jo også et lovkrav. Tjek i det
hele taget også om jeres køretøj er vinterklart med gode dæk og bremser, der virker!

TIDEN DER KOMMER
”Virksomheden i skolen”
..er titlen på den kommende uge 45 i Dagskolen, hvor eleverne fra 9. og 10. klasse skal
ud på virksomhedsbesøg samt et par dage på Produktionsskolen i Skjern. Dagene skal
give indblik i forskellige uddannelses- og jobmuligheder. Det omtales nærmere i
fredagsbrevet i næste uge.
Indkaldelser til statusmøder
Kabalen omkring rækkefølge på statusmøderne er ikke helt gået op endnu, men jeg agter
at udsende allerførst i den kommende uge.
Alle samtaler kommer til at foregå mellem kl. 14.00 og 16.30, dvs. vi inddrager ikke
skoletiden, hvor lærerne principielt heller ikke kan frigøres – de har jo travlt med læring
og trivsel sammen med eleverne 

FGU – Forberedende Grund Uddannelse
Pr. 1. august træder en ny ungdomsuddannelse i kraft. Vi har kort introduceret
uddannelsen på et forældremøde i Dagskolen. Der er ikke kommet så meget nyt
materiale og oplysninger om, hvad uddannelsen kommer til at indeholde helt præcist og
hvor den bliver placeret.
FGU vil afløse og samle følgende gamle/kendte ungdomsuddannelser: VUC-fag, Produktionsskolen, EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse).

Bemærk at STU (Særligt
Tilrettelagt Ungdomssuddannelse)
stadig
er
en
selvstændig enhed og altså
ikke omfattet af FGU.
Vi vil arbejder på at få flere
konkrete
oplysninger,
så
denne
nye
2-årige
uddannelse, kan blive drøftet
som
uddannelsesmulighed
og
afgangselever
fra
Dagskolen til sommer 2019.
Der bliver 3 linjer i uddannelsen:

1. almen grunduddannelse
2. produktionsgrunduddannelse
3. erhvervsgrunduddannelse

HUSK

Uge 45, ”Virksomheden i Skolen” for 9. og 10. årgang
Husk at spise morgenmad hjemmefra i den kommende uge. Vi skal tidligt
afsted og når kun lige at smøre madpakker.

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 

