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UGEN DER GIK
Hvor er madpakkehuset?
Vandreholdet skulle på den store vandretur, for nu skulle
vi vise hvad vi var gjort af, for selvfølgelig var formen
blevet bedre og traveskoen trådt til. Vi var klar til den
store tur, madpakken var bestilt og sendt i forvejen, vi
skulle altså bare finde madpakkehuset, hvor Mogens
ventede med mad og drikke.
Vi travede godt til, aldrig har vi gået i så fint et tempo,
alle mand i højt humør, i alt fald da vi først var varmet
op. Efter de første tre km var det tid til en vandpause og
lidt snack. Næste etape var til Væggerskilde kirke, et
stykke chokolade, lidt vand og var klar til sidste etape.
Efter 8,5 km blev vi overhalet - juhuu det var Mogens i
bussen, så var vi tæt på, det gav det sidste overskud,
faktisk så meget at Michael, Anders og Toke måtte løbe
for nu var enden nær og lækre sandwich og sodavand i
sigte. Efter 8,9 km - vi runder op til 9 km, kunne vi nyde
vores mad, i madpakkehuset ved Sandbæk Plantage og
få et lift med bussen hjem. Det blev en fantastik tur i
skønt vejr.
Billedværkstedet

Som billederne ovenfor afslører var der stor aktivitet i billedværkstedet i går. Der var fire
elever på holdet, Daniel, Marius, Alex (som desværre ikke kom med på billederne ) og
Stella, der var forbi på et kort visit fra træværkstedet. Der blev arbejdet med lag-på-lagteknikker, spraymaling og malertape. Forskellige udgangspunkter og forskellige flotte
resultater. I sådan en proces skal der vurderes og tages beslutninger om farve og form.
Hvad er pænt? Hvad kan man selv lide? Mange overvejelser ligger bag sådan en proces.
Måske er det derfor, at der er h e l t stille, når der arbejdes kreativt på dette hold.

Lærerteamet
Med ansættelsen af Rasmus og Mads er lærerteamet på
Dagskolen nu fuldtalligt. Vi er 6 fuldtidsansatte lærere
og dermed ca. 4 elever pr. kontaktlærer. Svend Malling,
der har været vikar i perioden fra august til nu, vil i
perioder blive tilknyttet Dagskolen i forskellige projekter
ligesom han også vil være med til aktiviteter i
ungdomsklubberne og ungdomsskolens fritidsundervisning. På billedet mangler Mogens Kjerulff, der udover at være chauffør for Dagskolen,
ansvarlig for hele ungdomsskolens flåde af busser, varevogne og biler også har tjans som
pædagogisk altmuligmand på Dagskolen. Et stærkt hold med mange forskellige
kvalifikationer og kompetencer – og med mange års erfaring i rygsækken 
Motionsdag
...og meget mere! Dagen i dag bød
jo på et ud-af-huset-arrangement,
hvor Dagskolens elever og lærere
drog til Ulfborg Skyttecenter.
Skydning med koncentration på
112% og løbetur i skoven. Motion
og koncentration er en god
oplevelse og lidt konkurrencemoment er der også. Der kommer kåringer senere i dag ved
hjemkomst til Opsund. Billederne herunder viser engagementet – og at man klare
opgaven både med orienteringsløb og orienteringsgang 

UGEN DER KOMMER
Nye kontakthold
Karina
Stella, Oliver V., Tascha, Janik
Mads
Oliver K., Rikke, Andreas, Christian
Søren
Nichlas, Toke, Michael T., Michael M.
Rasmus
Max, Felix, Bastian, Anders
Hanne
Marius, Gustav, Natasja, Lærke
Paw
Saleh, Simon, Alex, Daniel
KJ
HTJ
MD
PA
SV
RM
SM
MK
EM
SM
JJ

Karina Jespersen
Hanne Tøttrup Josephsen
Mads Degnbol
Paw Andreasen
Søren Vinther Jensen
Rasmus Nordqvist Madsen
Svend Malling
Mogens Kjerulff
Esper Møller
Steffen Ahle Møller
John Jensen

kari4646@skoler.rksk.dk
hann0971@skoler.rksk.dk
mads0629@skoler.rksk.dk
pawx0540@skoler.rksk.dk
soer2483@skoler.rksk.dk
rasm382b@skoler.rksk.dk
sven6158@skoler.rksk.dk
chauffør
chauffør
chauffør
john.jensen@rksk.dk

4198 1868
3028 6052
3041 2535
2577 1427
6167 5513
2616 2513
2170 0071
4017 5508
2021 0632
6151 0453
4028 6052

HUSK at…
- ringe ved sygdom/fravær: giv besked til BÅDE chauffør og kontaktlærer eller ring til Ungdomsskolens kontor 99741820
- tid til tandlæge, læge og lignende bedes så vidt muligt aftalt UDEN FOR skoletid
- kontakt Dagskolen på tlf. 99741820 (Ungdomsskolens kontor kl. 07.00-14.00), mail dagskolenopsund@rksk.dk
- ungdomsskoleleder John Jensen 40286052, mail john.jensen@rksk.dk
- lærerne kan ikke kontaktes i undervisningstiden kl. 8.15-13.45 – ring til kontoret i stedet!
- Ungdomsskolen og Dagskolen er RØG- og TOBAKSFRIT område. Gælder også snus og e-cigaret.
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