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UGEN DER GIK
Velkommen tilbage…
..til en hel almindelig skolehverdag på Dagskolen! Vi er rigtigt glade for,
at kunne meddele, at alle bortset fra 2 elever efter gennemførte
testninger for C19 kunne melde negative svar.
Når vi mødes igen vil vi lige sammen gennemgå vores ”coronafærdselsregler”: afstand, håndhygiejne, grundig rengøring og
desinficering af kontaktpunkter, mundbind i bussen osv. Dagskolens
retningslinjer er helt efter Sundhedsstyrelsens
anbefalinger, men på enkelte punkter har vi
besluttet at øge forholdsreglerne: endnu flere tilgængelige
sprit-dispensere (automatiske), så vi undgår de små flasker
med trykpumpe samt konsekvent desinficering af
kontaktpunkter løbende hele skoledagen med særlig fokus
på spisesituationen. Vi anvender de blå handsker ved
madlavning, så vi fortsat holder høj standard af både køkkenog fødevarehygiejne.
Forholdsregler derhjemme
At overholde retningslinjerne i skoletiden er
én ting, men også at følge vejledningerne i
fritiden, kan være en udfordring. Dette er,
som skrevet i tidligere fredagsbreve, en
dialog der skal være mellem den unge og
forældrene/de voksne. Dagskolens tiltag for
at hindre smittespredning og holde skolen
åben KAN blive udfordret af, at de unge har
for mange sociale kontakter og er tæt på
mange mennesker i løbet af ugen. Vi må
minde om, at unge mennesker altså også
kan blive smittet med C19 – og dermed
også være med til at sprede smitte til personer, der er i risikogruppen (ældre, visse
kroniske sygdomme osv.).
Fester, private arrangementer og sociale kontakter anbefales med de nuværende
restriktioner på maksimalt 10 personer – også selv om det foregår i private hjem!
Vi har – om nogen – stor forståelse for, at ungdomsliv, fester og samvær i flok hører
ungdommen til. Men i den særlige situation, vi desværre fortsat befinder os i, er coronasmitte ALT FOR ALVORLIG til at kunne tilsidesætte retningslinjer. Vi vil endnu en gang
opfordre til at forældre tager denne dialog med de unge. Når der er en god
forklaring og gode eksempler på løsninger, der både tilgodeser unges behov og de
udmeldte restriktioner, kan der forhåbentligt findes fælles fodslaw.
Inspiration og vejledning kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der er en
særlig side for unge https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Saerligt-til-unge
Vi skal ikke være corona-forskrækkede, men være fornuftige og passe på hinanden!

Tilbagemeldinger hjemmefra
At være hjemsendt i nødskole er som navnet antyder absolut en NØD-løsning, men
derfor kan man sagtens få tiden til at gå fornuftigt med både lidt lektier, opgave,
praktiske gøremål. Her følger lidt tekst og billeder 
Juletræ og pandekager!
Selvom Anders og Bastian ikke
har været på Dagskolen, har de
stadigvæk
været
aktive
i
matematik og dansk, hvor de har
arbejdet ihærdigt med bl.a.
onlineopgaver og læsning. Men
der er selvfølgelig også blevet tid
til andet end skolearbejde.
Bastian har hjulpet til derhjemme
med at fælde juletræ, skære gran, øve sine skydefærdigheder og selvfølgelig været forbi
corona-testcenteret.
Anders har sørget for middagsmaden, hvor han har lavet pandekager til familien og
inviteret dem på McDonald’s, og også han har været forbi corona-testcenteret.
Derudover har han også slappet af med fjernsyn og computerspil.
En fælles ting for dem begge er, at de glæder sig rigtig meget til at komme ud på
Dagskolen igen.
Janik stod tidligt op
Selvom vi har ”corona-nødskole” betyder
det ikke, at man skal love længe - i alt
fald ikke når man hedder Janik!
Tirsdag morgen var han tidligt oppe og
ud på fjorden, garnene skulle røgtes. Det
blev til ikke færre end 200 skrubber, så
der var også rengøringsarbejde til
senere, derudover havde Janik også en
køkkenaftale med kontaktholdet…godt arbejde Janik, måske vi en dag skal lave skubber
til frokost.
Køkkenhold – bare derhjemme

Tirsdagens
køkkenhold
fulgte
skemaet og lavede mad hjemme.
Det var aftalt, at menuen var
pølsehorn, og der var sendt
opskrift ud, fredag, så der var tid
til at få handlet, og så kunne man
ellers selv bestemme om der
skulle tilsættes dejen noget
spændende, eller der skulle salat til. Tascha sendte
gode videoer af processen, så vi kunne følge
madlavningen, der var nemlig lagt op til det store
frokostbord, bestående af pølsehorn, bulgursalat,
smoothies og en kaki-kage. Janik gik i gang efter en
dag på fjorden, og så er det garanteret skønt at nyde
et hjemmelavet pølsehorn og måske en cola. Det er i
alt fald flotte resultater de begge kom frem med.

Styrt  Spise ude 
Heldigvis havde Christian sin cykelhjælm, på,
da hjulet satte sig fast ved den berygtede
jernbaneoverskæring i Tarm, hvor der
efterhånden er sket en del uheld. Det gik ud
over knæet, der så skulle renses og have lidt
omsorg og pleje. Hjemsendt til nødskole kan
dog også betyde lidt ekstra tid til hygge og
ture med familien. Christian har sendt os
billede, der viser, hvor godt man kan spise i
Herning Centret, som Christian har besøgt
med sin far og bonusmor.
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Statusmøder
Plan er udsendt til alle. Vi glæder os til dialogerne. Bemærk at der er en fast dagsorden
og at der er en tidsramme på 45 minutter til mødet. Er der behov for yderligere
drøftelser, kan dette aftales som skole-hjemsamtale eller opfølgningsmøde – eventuelt
telefonisk eller virtuelt.
Praktik i uge 48
Vi gennemfører praktikforløb efter ønske for 8 elever i Dagskolens 9.-10. klasse. Vi
glæder os til tilbagemeldinger på dette. Hvis det er tilladt på arbejdspladsen (spørg
først) så tag gerne billeder og send til jeres kontaktlærer. Så kommer det med i næste
fredagsbrev.
Buskort
Med nogen forsinkelse har vi modtaget skolebuskort
fra MidtTrafik. Det gælder alle zoner i RingkøbingSkjern kommune og er gyldigt til og med juni 2021.
Det kan bruges i fritiden og dermed også weekends
på både regionale ruter og lokalruter. Kortet gælder
ikke befordring i tog. Pas godt på kortet! Vi kan få
brug for det skolemæssigt, hvis vi skal på en tur, hvor
det vil være lettere at benytte offentlig transport i
stedet for vore minibusser.
HUSK at…
- ringe ved sygdom/fravær: giv besked til BÅDE chauffør og kontaktlærer eller ring til Ungdomsskolens kontor
på tlf. 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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