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UGEN DER GIK
Blot 8 elever og en anderledes uge
Denne uge har været en meget anderledes uge. Nok har vi prøvet at 9. og 10. Kl. Har
været væk, men der fulgte jo nogle lærere med. I denne uge har Dagskolen bestået at
ca. 8 elever men fuldtallig på lærerne. Det har betydet at vi har kunne opretholde
Dagskolens rytme med boglige timer formiddag og værkstedsfag eftermiddag, men også
i andre rammer øve de færdigheder vi træner hver dag. Den faste rytme er holdt mandag,
onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag har vi haft anderledes dage, her er der fokus på at
kunne være social i andre lokaler end på skolen, indgå på nye hold og at kunne deltage i
planlagt uvant opgave, alt sammen færdigheder, som vores elever får brug for i fremtiden,
fx når de skal i praktik, som 9. og 10. Kl. netop er.
Træværkstedet
I træværkstedet er der blevet arbejdet flittigt og der har været mange gode ideer, som
efterhånden er blevet udført. Et af fagene der har været udbudt er højtalerbyg. Her har
Mohamed været i gang med at bygge Dagskolens til dato største bluetooth højtaler.
Mohamed har selv lavet kabinettet og malet det. I fællesskab har vi fundet ud af hvordan
man brokoblede to 12 volts batterier, så det blev til et 24 volts. Desuden skulle der kobles
en bluetooth forstærker på et delfilter, samt at koble det hele sammen med et aldestik,
der skulle sidde på siden af højtaleren. I denne periode har vi også haft Henrik med i
faget, som har lavet små kurser i loddeteknik m.m. Så kan vi forhåbentlig lære at lave
vores egne delefiltre.

Bowling i Søndervig
Tirsdag tog vi efter de boglige timer til Søndervig og bowlede. Her blev elevernes
koncentration, sociale samvær og fysiske udholdenhed sat på en prøve. Det er længe at
holde koncentrationen om samme spil i en hel time, armen bliver træt, og kuglen triller
ikke i den retning man havde tænkt sig, neejj det er noget nemmere at bowle på wii’en.
At være så fysisk tæt sammen, og være på hold med nogen man måske normalt ikke er
på hold med, og så i den forholdsvise løse og frie atmosfære som bowlingspillet er, er
også en stor opgave. Konkurrencemomentet kan også blive en udfordring, for vi kan jo
ikke vinde alle sammen. Det kan godt give lidt sure miner, når man ikke er den der har
scoret flest point. Alle kæmpede det bedste de kunne, og vi fik en god tur.

Lysstøbning i Kloster
Torsdag var vi i Kloster ved Kloster Lysdesign for at lave vores
egne stearinlys. Der var mange farver at vælge imellem. Vi
dyppede vægerne ned i den varme stearin på livet løs og med
en vis portion tålmodighed fik alle fine lys med hjem. Derefter
tog til Vesterhavet, hvor ikke alle kun betragtede bølgerne 😉
men også testede vandtemperaturen. Vi gik en god tur langs
stranden og de gamle bunkers blev der flittigt kravlet og leget
på. En enkelt elev valgte at trille et godt stykke af vejen.

TIDEN DER KOMMER
MDP Den gamle by i AArhus
Igen i år drager Dagskolen til Aarhus for at
fangejulestemningen, hvor den er
allerbedst. Det er som altid en MDP-tur, hvor
eleverne kan melde sig på, men ikke af! Datoen
for turen er den 5. december, hvilket er vigtigt at
notere sig. Eleverne kommer nemlig først hjem
til Opsund igen kl. 16. Her efter kan I forældre
forvente af afhente nogle glade og julehumørfyldte elever. Onsdag den 27. er sidste frist
for tilmelding til turen. Der kommer mere
information, når holdet er sat. De elever der ikke
tilmelder sig, har almindelig skoledag på
Dagskolen.
Jule-hygge-dag
Torsdag den 29. starter ”Julen” på Dagskolen. Vi starter i hvert fald med at hygge og
pynte skolen lidt op. Eleverne fordeles på forskellige hold, der tager sig af afhentning
og pyntning af juletræ, bagning og pyntning af køkken og et kreativhold, der laver
kreationer og forskelligt pynt. Det bliver rå-jule-hygge med lidt godt fra køkkenet - det
håber vi da i hvert fald  Faktisk har vi allerede om onsdagen en lille delegation af
frivillige elever i Herning for at købe gaver til vores pakkekalender i køkkenet. Theresa,
Louise, Simone og Lærke har meldt sig til at finde og indpakke gaverne. Spændende
hvad de finder på - måske noget man lige frem står og mangler 

SSP-arrangement
Onsdag den 28. november er Dagskolen inviteret til en SSP-dag med titlen ”Tænk Efter”.
Det er et forebyggende arrangement, hvor både SSP selv, Politiet, Socialforvaltningen,
Rusmiddelcentret, Sundhedsplejen deltager. Arrangementet er påtænkt 7.-8. klassetrin.
Dagskolen deltager med en gruppe elever og lærere. Det foregår kl. 9-13 – altså
indenfor skoletiden.
Sjov i svømmehallen

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 

