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UGEN DER GIK
Med kniv og gaffel
Som bekendt spiser vi med kniv og gaffel her i Dagskolen. Det
er en velkendt regel og en gammel, men god skik. Vores bestik
er er en blanding af gammelt og nyt, og ind i mellem kommer
det på en hård prøve, som det ses her på billedet. Marius
forsøgte på bedste vis at sætte gaflen i et stykke pitabrød.
Gaflen svarede igen med at bøje sig blødt omkring Marius’
hånd. Man kommer til at tænke på en vis Uri Geller. En
tryllekunstner, der for mange år siden lod folk tro, at han ved
at kikke på en ske, kunne få den til at smelte som smør. Tricket
var fup og fidus. For
Marius var det blot en
oplevelse med underen til
følge. WHAT? Hvad skete
der lige her? Er jeg
virkelig så stærk? Måske
skal vi overveje at erstatte de mest trætte og
udslidte gafler med nye og stærkere af slagsen og indtil da spise pitabrødene med hænderne 

+10 arbejdsdage som dagskolelærere!
Et par arbejdsuger og en efterårsferie - ret meget længere er det ikke siden, at vi den
1. oktober begyndte som dagskolelærere i Opsund, men vi føler det begge sådan.
Dagskolens elever lærer man nemlig lynhurtigt at kende, og deres imødekommenhed
og i mange sammenhænge også store hjælpsomhed har hjulpet til, at vi hurtigt har
lært dagskolens faciliteter og dagsrytme at kende. Vi er overraskede over hvor meget
forskelligt, der sker i Dagsskolen, hvor ikke to dage er ens. Der er nogle gange fart på
- men også tid til en slapper ind i mellem - se foto af de trætte murere.
Der er elever, der på flot vis har taget
knallertkørekort og i denne uge er en ny
gruppe
begyndt
på
at
tage
et
traktorkørekort.
Vi
har
haft
10.
klasseelever i praktik, afholdt motionsdag
med løb og skydning, igangsat nye
valghold,
medvirket
ved
skole/hjem
samtaler, lavet mad og meget meget mere,
- og vi kan lide det  Godt begyndt er jo
som bekendt halvt fuldendt, så vi vil gerne
takke kolleger, elever og de af forældrene
vi indtil videre har mødt for en meget flot
modtagelse på skolen. Vi glæder os til det
videre samarbejde / Rasmus og Mads.

Pænt farvel til Svend
Fredag før efterårsferien var sidste skoledag i denne omgang for
Svend Malling, der jo har været vikar siden sommerferien. Ud over
tak og bifald modtog Svend også en T-shirt, som han er meget
glad for: Verdens bedste lærer! Eleverne vil stadig i ny og næ
møde Svend i relation til ungdomsskolen – ofte sammen med en
stabel pandekager 
Foto-værksted
Et af de nye værkstedsfag er foto, og dermed er
Dagskolens nye fotohold skabt. I denne uge var fotoholdet
på opdagelse i nærområdets natur, der bød på flotte og
dramatiske efterårsfarver. Eleverne arbejdede med at
fotografere billeder i frøperspektiv. Det blev til en masse
flotte billeder, som eleverne redigerede, da vi kom tilbage
på skolen.

Coronaen – anden bølge?
Som det nok er alle bekendt har hele landet igen store udfordringer med smittetrykket
vedr. corona-virus. Også her i kommunen er tallene igen ”mørkerøde” og bekymrende.
Vi afventer nye nationale retningslinjer, men indtil videre opretholder vi høj standard
med hensyn til rengøring, håndhygiejne, afstand og brug af mundbind. Og vi kan lige
så godt vænne os til, at det kommer til at være mere end blot lige nogle uger.
Vi kan godt forstå, at alle efterhånden er ved at være trætte af corona-restriktioner og
begrænsninger – især på det sociale område og i fritiden, men lige nu er det faktisk én
af de værktøjer, der virker: drosle ned på de
sociale begivenheder og undgå at stimle sammen
i større grupper og festligt lag.
Vi skal fortsat benytte mundbind, når vi sidder i
vores minibusser – også selv om vi jo er sammen
på skolen hele dagen. Elever må gerne benytte
egne stofmundbind, men det er vigtigt, at forældre
tilser, at disse mundbind bliver vasket efter
anvisningerne for at være virksomme. Dagskolen
tilbyder som bekendt éngangsmundbind.


UGEN DER KOMMER
”Virksomheden i skolen” og besøg på FGU
I samarbejde med UU bliver eleverne i Dagskolens 9. og 10. klasse i uge 45 tilbudt at
Komme på virksomhedsbesøg samt at afprøve, hvordan værkstederne fungerer på
FGU (Forberedende Grund Uddannelse) i Skjern.
Vi besøger Hvide Sande Vodbinderi, Hvide Sande Shipyard samt Laugesens Have. Et
besøg på Billig Arbejdstøj er desværre aflyst på grund af corona-situationen, men vi
forsøger at finde en anden relevant virksomhed i nærområdet.
Der kommer mere information i kommende fredagsbrev, idet der også bliver nogle få
ændringer med hensyn til befordring denne uge.
Der vil også være elever i 9. og 10. klasse, der ikke deltager, men er hjemme på
skolen eller til traktorteori. Elever i 7. og 8. klasse deltager ikke i disse temadage.
Mere erhvervspraktik
Der vil i uge 48 være mulighed at elever i 9. og 10. klasse kan vælge at komme i
erhvervspraktik, hvis elever, forældre, skolen og UU finder det relevant. Ønsker
afgives i den kommende uge til kontaktlærer og der udfærdiges en praktikønskeseddel
som UU modtager.
Statusmøder
Vi har som bekendt lige afviklet skole-hjem-samtaler for næsten alle elever. Nu
nærmer sig tiden for det årlige statusmøde. For nye elever vil statusmøde og skolehjem-samtale kunne afvikles ”på én gang”. Der vil i næste fredagsbrev være en plan
for disse statusmøder, hvor eleverne vel at mærke ikke deltager. Det er kontaktlærer,
skoleleder, UU samt eventuelt PPR og andre relevante fagpersoner, der deltager.
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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