MANDAGSBREV
DAGSKOLEN OPSUND

07.09.2020

UGEN DER GIK
Mandagsbrev
Da der ikke udsendtes informationer i fredags, har vi valgt lige at sende jer et ”mandagsbrev” med nogle supplerende informationer.
Lyngtoppen i strålende sol..
For en gangs skyld kunne elever og lærere nyde det fantastiske landskab og den skønne
natur på Thyholm på Dagskolens netop afviklede ryste-sammen-tur i fuld sol 
Der var mange udfordringer – et pakket program men også tid til hygge og snak – både
hurtig og langsom sejlads på Venø Bugt – masser af bålmad og røg – snak og leg med
nye kammerater. Så det var en flok trætte og brugte elever, der torsdag kunne vende
hjem og pakke ud, se billeder fra turen hen over en frokost og så holde tidlig weekend.
Tak for indsatsen til jer alle. Nogle elever var med på hele turen. Andre deltog på anden
vis nogle af dagene. Og endelig var der andre aftaler end lejrskole for nogle elever.

I DENNE UGE
Forældremøde
Som varslet i opstartsbrevet i forbindelse med skolestart, afholder vi forældremøde på
Dagskolen torsdag den 10. september, kl. 16.30-18.00 i Opsund, som et
”fyraftensmøde” i gymnastiksalen. Mødet er kun for voksne – eleverne deltager ikke. Vi
sidder selvfølgelig med god afstand i salen. Ud over håndsprit byder vi også på kaffe og
kage. Programmet indeholder:
- præsentationsrunde
- information om skoleåret, herunder årsplan
- vore iagttagelser i forbindelse med skolestarten og den almindelige skolehverdag
- hvad oplever vi der virker og hvor ser vi udfordringer?
- nye ansættelser, nye kontaktgrupper
- befordring til og fra Dagskolen
- valg af forældrerepræsentant til ungdomsskolebestyrelsen
Nyansættelser
Der er os en stor glæde at kunne meddele, at Dagskolen har ansat to nye lærere, der
tiltræder pr. 1. oktober 2020: Rasmus Nordqvist Madsen (Tarm) og Mads Degnbol
(Ringkøbing). De besøgte os jo på Lyngtoppen, men hermed en officiel velkomst.
Det er to erfarne lærere med masser af kompetencer, der matcher og supplerer det
øvrige lærerteam rigtigt godt. Velkommen til jer! Svend
Malling fratræder samtidig sin stilling som vikar på
Dagskolen. Lærerteamet kommer dermed op på 6
fuldtidsansatte lærere. Vi får nu mulighed for at have 6
hold i de boglige fag (3 dansk og 3 matematik) samt 4-56 værkstedshold og dermed flere valgmuligheder og nye
fag som drama, musik/band, foto, film, motor m.v.
Mads Degnbol Rasmus Nordqvist
Sidste udkald til knallertkørekort
Vi udbød som bekendt et hold i knallertundervisning og førstehjælp for Dagskolens
elever. Der er pt. stadig få ledige pladser. Da vi har fået tilkendegivelser fra flere, vil vi
bede om, at de sidste tilmeldinger med underskrift afleveres i forbindelse med
forældremødet torsdag den 10. september.
Prisen er 500 kr. som for almindelige knallerthold i ungdomsskolens fritidsundervisning.
Vi sørger for foto til ansøgningen. Se i øvrigt knallertbrevet som – igen – er vedhæftet
denne mail.
Kostpenge
Vi beder om, at de sidste også lige får indbetalt kostpenge kr. 150,- i forbindelse med
ryste-sammen-turen. Mobilepay på 825107. Skriv ”LYNGTOPPEN” tekstfeltet.
Samtykkeerklæring
Vi imødeser underskrevne samtykkeerklæringer og gerne senest i forbindelse med
forældremødet på torsdag. Ekstra eksemplarer vil være fremlagt.

VI SES PÅ TORSDAG 

