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UGEN DER GIK
Julepakkekalender
Så er starten gået på vores juleevent i
køkkenet. Hver eneste morgen trækkes to
navne og to numre. Og hver eneste morgen i
denne herlige juletid går der to glade
elever/lærere ned fra køkkenet med noget
meget spøjst og oftest ubrugeligt i hænderne.
Sådan er det - julen er da herlig. I Dagskolens
snart lange historie (21. år/21. jul) har elever og
lærere siddet spændt i køkkenet og håbet på dagen,
hvor deres navn skulle trækkes. I denne uge har juleheldet
ramt
Christian, Michael M., Morten, Martin, Søren, Claus, Lærke og Theresa. Når man skal
pakke gaven op, er det kutyme, at man står ved de hvide skabe til skue for alle
andre. Herefter går man selvfølgelig rundt og viser gaven frem til alle borde. Uha
Uha 
Julegaveproduktion
Der er gang i julegaveproduktionen i flere værksteder. Vi kan
selvfølgelig ikke her komme nærmere ind på, hvad disse gaver
består af - julen er jo hemmelighedsfuld. Men det er sikkert og
vist at de elever, der producerer gaver til jer derhjemme gør det
med stor omhu og glæde. At kunne lave noget selv ved egen
hånd er en glæde i sig selv. I den sammenhæng minder vi lige
alle om, at julegaver jo ikke handler om dyre købte julegaver,
men glæde ved at give - selv om der er meget, der trækker i
andre retninger. Vi kan dog godt afsløre to gaver fra
værkstederne i år, de er nemlig allerede givet, så de har kunne sprede glæde og
beundring hele december. De er fra UNO-holdet.
Pileflet

I UNO har vi i den Forgangne periode
arbejdet med træer og busker, og så er det
jo nærliggende at skulle pileflette. Louise og
Theresa har hver flettet en flot kurv, der
kunne pyntes op med grene eller et lille
juletræ og stå ude og
dekorere. Hold op hvor
blev der arbejdet, for
tungen skulle holdes lige i munden, når man skulle huske både at
flette den rigtige retning og vende pilene med rigtig ende for ikke
at tale om bare at styre pilen så den lå flot om stagerne og ikke fik
mærkelige buk. På billedet mangler Theresa bare at klippe toppen
af stagerne, og så havde hun en flot kurv. Det hele blev nået på
en dag - Godt gået piger.
Vi

Meld-Dig-På tur til ”Den gamle By”
Som traditionen byder starter turen til den gamle by med en rundvisning med Peter
som rundviser og nu for 3. gang. Han er god til at fortælle samt at få elevernes
opmærksomhed. Det er ikke en let opgave når der er mange andre teenagere i
byen;-)
På turen rundt i byen hørte vi om Snedker lærlingen Oskar, SP Jepsen købmands
butik fra Borris, om automobil forhandleren fra 1927 samt så radio- og tv butikken
fra 1976 der oprindeligt er fra Holstebro. Vi så også et hus fra 50 erne med
forskellige lejligheder og i kælderen var der et knallertværksted hvor Puchen blev
nær studeret.
Så var det meget passende at spise den medbragte sandwich. Herefter havde
eleverne en time på egen hånd i små grupper.
De elever, der havde valgt ikke at tilmelde sig turen til Den Gamle By, havde en god
dag hjemme på skolen sammen med Søren og Bülow.

SSP for 7. + 8. klasse
Tænk efter... var over skriften, da Dagskolens 7. og 8. klasser var til et SSP
arrangement i Spjald. Sammen med andre unge mennesker skulle de i en turnus
igennem 4 værksteder, lavet af Sundhedscenter Vest.
Det første værksted handlede om Alkohol og gruppe pres , her blev der blandt andet
snakket om Sundhedsstyrelsens anbefaling for alkohol debut som er 16 år – og det
vidste Dagskole-eleverne godt ! Andet værksted omhandlede rygning - her var vores
7-8 klasser enige om, at det var dumt at ryge og usundt.
På 3. værksted skulle der arbejdes lidt, der skulle trykkes 1, 2, 3 eller 4 på nogle
spørgsmål om flertalsmisforståelser... der var meget tekst og selvom spørgsmålene
blev læst op, var dette nok dagens sværeste opgave - men det gik. Sidste værksted
var Politiet hvor der blev snakket om - tør du sige nej ? Men snakken kom dog også
ind over vold, hærværk og ulovlige knalleter.
Alt i alt en go’ dag... man kunne jo spørge ind til SSP dagen der hjemme, og høre
om der er blevet.... Tænkt efter  I den daglige hverdag i Opsund er Dagskolen altid
tæt på en hjælpende hånd fra SSP, da Anette Bjerren og Paw Andreasen jo har deres
gang/kontor som SSP-team Øst i Opsund.

TIDEN DER KOMMER
Julefrokost den 18. december
Tirsdag d. 18 december vil der på Dagskolen blive disket op med det helt store
julefrokostbord. Søren vil sammen med et par af eleverne sørge for, at der er mange
forskellige ting at vælge imellem og at ingen går sultne derfra. En let aftensmad kan
anbefales denne dag.

Juleafslutning
Torsdag den 20. december er sidste skoledag inden juleferien. Skoledagen varer fra
8.15 (indkørsel til normal tid) til kl. 11.30, hvor vi har hjemkørsel i de busser/biler,
der plejer at køre ruterne til Spjald, Ringkøbing, Videbæk-området samt SkjernTarm. Nærmere information i næste fredagsbrev.
Ny elev
Der er jo løbende ind- og udslusning af elever på Dagskolen. Heldigvis har vi lige nu
plads til flere elever, så i den kommende uge vil en ny elev, Andreas, dukke op til
nogle skoledage efter aftale. Andreas kommer fra Videbæk. Velkommen til dig  De
øvrige elever og lærere på Dagskolen står klar til at give dig en god skolestart hos
os.
Brobygning
Vi kender Storebæltsbroen og andre store broer i Danmark. Vi har faktisk også med
Dagskolen krydset Oddesundbroen på vej til Lyngtoppen! Men brobygning i uge 5
handler ikke om, at vi skal byggen en rigtig bro.
Derimod er det tanken at vi skal ”bygge bro” mellem Dagskolen og ungdomsuddannelserne. Derfor skal alle vores elever i 8., 9. og 10 kl. i brobygningsforløb på
Teknisk Skole i Skjern. Der har eleverne, i fællesskab med vores UU-vejleder Pia,
valgt, hvad de vil bruge de 4 dage på. Der er mulighed for smed, mekaniker, køkken,
bygge og anlæg samt vind/IT/strøm. Eleverne får her mulighed for at snuse til de
forskellige linjer og det at gå på en større skole med mange flere elever. Vi har fra
Dagskolens side valgt, at vi selvfølgelig har lærere med, så der altid er nogen, som
eleverne kender, der står klar til at hjælpe.
Ungdomsklubberne holder juleferie
Da mange af Dagskolens elever er aktive medlemmer af vores 4 ungdomsklubber i
Skjern Ringkøbing, Hvide Sande og Opsund, kommer der lige en servicemeddelelse
til dem: klubberne har sidste åbningsuge i den kommende uge (uge 50). Klubberne
starter igen mandag den 7. januar.

HUSK reflekser når I færdes i
trafikken i den mørke tid! Og ha’
styr på lys på cykler og knallerter.
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 efter undervisnings ophør
… 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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