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UGEN DER GIK
Jule-hygge-dag på Dagskolen
Traditionen tro blev der torsdag hele dagen julet igennem på
forskellige vis. Der var et bageværksted i køkkenet, hvor der blev
bagt pebernødder, brunkager og jødekager. Dette hold sikrede også
vi fik æbleskiver midt på formiddagen og at der var varm medister
og rødkål til middag� .
Hanne havde sammen med Simone, Lærke, Theresa og Louise travlt
med at sikre at julekalendergaverne, der blev købt i går, blev pakket
ind så alt er klar til de daglige udtrækninger af gaver i december
måned.
I klasse 1 fik Claus og Karina sikret, at der nu også er fabrikeret en
mængde julepynt i form af små julekasser og en guilande af gamle
Anders And blade. Det siges at der i december bliver arbejdet videre
på produktionen af julepynt, ikke mindst på guirlanden, måske for at
slå rekorden på 67meter (1997).
Endelig blev julen sikret i form af et lille og et stort juletræ der blev
fældet på bedste håndmanér, derefter hentet hjem og sat på fod.

Pakke-kalender indkøb
Som omtalt ovenfor sendte vi en lille delegation af frivillige
(Morten, Theresa, Lærke, Louise og Simone) afsted mod
Herning i onsdags for at hente gaver til vores
pakkekalender. En gammel tradition i Dagskolen er jo netop
denne pakkekalender med nyttige og u-nyttige, men
hylesjove gaver. Inden afgang skulle vi have styr på antal
personer, der skulle med i legen. Dernæst en lille snak om
hvilke fællesnævnere, der skulle være for vores gaver. Det
blev til noget med: sjove, overraskende, nyttige og unyttige
gaver. Gennemsnitsprisen var 20kr, og hvad menes der så
med det? Hvordan gør man egentligt det uden
lommeregner?
Da vi endelig stod ved kassen i butikken, blev de to grupper
bedt om at kikke dybt i deres indkøbskurv. Var der noget
der var to af? Desuden blev de bedet om at kikke efter igen
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om, der skulle være noget de nu syntes var mindre sjovt, end da de så det første gang?
Enkelte gaver blev således bytte ud med andet og endelig blev alle tilfreds.
Fra på mandag og de 14 skoledage vi har i december trækker vi så 2 navne hver dag,
herefter trækker personerne et nummer hver og dette udløser således to gaver. UHA det
bliver spændende. Dette kunne nemlig være sjovt, hvis Søren fik …… hi hi og det kunne
også være sjovt hvis Weng fik…… ja for dælen   Vi glææææææder os vildt til mandag
SSP-dag i Spjald
Glæd dig til det næste nummer af Fredagsbrevet, hvor vi vil fortælle om Dagskolens
deltagelse i SSP-arrangementet ”Tænk Efter”…

TIDEN DER KOMMER
UU kommer forbi, mandag
Godt nok er det december og alt står nu med rødt, men ikke alt handler om jul. Der er
noget der hedder brobygning for 8. - 10. klasse i uge 5, 2019. Dette skal planlægges
ordentligt og i godt tid. Derfor kommer Pia fra UU forbi og får en snak med de unge
mennesker om mulighederne og om hvad de kunne tænke sig. Inden da er der også noget
der hedder praktik for 10. klasseseleverne i uge 3, og de har endda lige været afsted,
men det er ikke for sjov, at man er 10. klasse - det er jo ramme alvor. Tænk lidt over det
i weekenden, så i er forberedte på hvad I kunne tænke jer.
Værksteder hedder i december juleværksteder
Endelig blev det december - sådan er der nogle der har det. Andre er måske knapt på
begejstret. Uanset hvad, er der i december lidt pres på værkstederne og derfor hedder de
også ”Juleværksteder”. Det betyder at værkstederne har muligheder klar særlige
produktioner minded på julegaver til jer derhjemme. De elever, der ikke vil producere
gaver, har bare almindelige værkstedstimer ligesom de plejer.
MDP - tur til Den gamle By i Aarhus
Så er holdet sat og turen planlagt. På onsdag tager en stor gruppe af Dagskolens elever
afsted: Morten, Simone, Martin, Jens, Rasmus, Louise, Theresa, Alex, Michael M., Lærke
og Tascha. Lærerholdet består af Henrik, Mogens, Karina, Christian og Hanne. Det bliver
en super hyggelig dag. Husk at tage tøj på efter vejret, vi går ude det meste af tiden. Vi
tager madpakker med, så ingen behøver at sulte. Lommepenge må medbringes (Max. 50
kr.).

HUSK AT ELEVERNE SKAL AFHENTES PÅ DAGSKOLEN OPSUND KL. 16.00

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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