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UGEN DER GIK
Corona-situationen

Som bekendt er restriktionerne gældende indtil 17. januar, men det er samtidig varslet,
at der kan blive tale om forlængelse. Da Dagskolen er undtaget nedlukning og fortsat
har sit opgave at holde åbent i fuldt omfang, har nedlukning ikke effekt på vores
hverdag – og dog!
Vi har særdeles høj grad af fokus på at alle forebyggende foranstaltninger, rengøring,
værnemidler, ganske som regler og vejledninger foreskriver.
Der er ikke så flot fremmøde blandt eleverne som normalt, idet nogle elever er hjemme.
Det kan være relateret til om man er i en særlig risiko-gruppe, hensyn til nære
kontakter, egen sygdom (ikke corona-relateret), test og svar på disse og andre
velbegrundede afbud. Men der opleves også mere værdibaserede og holdningsmæssige
afbud til skoledagen, så som ”..jeg er bange for at blive smittet.., ”...når alle andre
elever skal blive hjemme, så skal I også..” eller ”..Mette Frederiksen siger, at…”. Det
er alt sammen forståeligt og sikkert også en følge af, at coronaen nu har hærget i lang
tid og man selv begrunder at agere og konstruere sin egen handling og virkelighed.
Vi har stor forståelse for frustrationerne og de individuelle beslutninger i hjemmet –
men vi forholder os til gældende regelsæt og lovgivning: særligt udsatte elever,
herunder elever i kommunernes specialundervisning, er fortsat mødepligtige og disse
skoler er åbne for at modtage eleverne til fysisk undervisning. Der er ikke ”frit valg”
mellem fysisk fremmøde og virtuel undervisning.
På den måde tilbydes de en skolehverdag, som de kender – og det vurderes absolut at
have større effekt for denne elevgruppe end virtuel undervisning, der måske nok
fungerer på det rent faglige og boglige parameter, men jo ikke indeholder muligheden
for tæt guidning, sociale fællesskaber, relationer osv. som fysisk undervisning. Fravær
fra skoletilbuddet noteres som fravær (!)
Vi ser, ligesom alle elever og forældre, meget frem til at smittetallene forhåbentligt kan
vise faldende tendens samtidig med at flere og flere vaccineres – så vi kan få ALLE i
skole igen i Opsund og i øvrigt på alle andre skoler også. Ungdomsskolens
fritidsundervisning og klubber står
også på spring, når der gives grønt
lys igen til fællesskab og læring
SAMMEN Vi ser også frem til sol og
forår og endnu flere udeaktiviteter –
herunder også fællesskabsture og
lejrskole til sommer og indtil da
afventer vi hel tiden spændt det
næste pressemøde og de deraf
følgende
konsekvenser
for
samfundet og vores skoletilbud.
Hold ud og hold fast!

Juleafslutningen
Jul er cool! Traditionen tro blev der gennemført hyggelig og aktiv juleafslutning på
Dagskolen også selvom covid-19 ligger som en tyk dyne over vore aktiviteter og
muligheder i Opsund.
Der var forskellige konkurrencer, hvor elever blev det op i blandende hold. De skulle
som vist herunder løbe ”pebernødde-løb”, hvor de hver især havde en halv teske at
flytte en pebernød fra den ene ende af salen til den anden ende, hvor de så skulle skifte
elev på deres hold. Efterfølgende skulle Juletræet pyntes. Alle hold fik et grantræ i grønt
karton, og forskellige rekvisitter de kunne pynte træet med. Så kom der dommer for
at give point for bedst pyntede træ. Billederne herunder: pebernødde-stafet m.
Christian, Michael T. og Marius; Bastian grubler over juletræspynt; den skrappe
dommer Paw tilser; vinderholdet jul-2020 blev Bastian, Michael T. og Gustav.

Felix og de brændte højtalere
Felix har i faget højtalerbyg været i gang med at lave et
sæt 3-vejs højtalere. Han startede ude med at lave en
inderskal af MDF og uden på beklædte han den med
almindelige brædder, så det fremstod lidt råt og rustikt i
finish. Brædderne er siden blev brændt med en
gasbrænder og slebet en smule, så de helt sorte. Dette
har han gjort i stedet for at male dem. Han har dog givet
dem en gang gulvlak, så de brændte brædder ikke
smitter af. Det har været en lang proces, som har krævet
en del tålmodighed. Nu mangler han bare de sidste
installationer. Fordelingsfilteret er loddet, så det er klar
til højtalerenhederne - og ikke mindst den gode musik.
Det er desuden Dagskole premiere med højtalere lavet
på denne måde - godt gået Felix!

Dagskolen derud’a
Før jul besøgte Dagskolens derud’a-hold
Ringkøbing Museum, hvor holdet blandt andet
oplevede, hvordan en tysk bunker var indrettet
under 2. verdenskrig. Museet har opbygget en
kulisse, der viser hvordan en bunker så ud
indvendigt, og hvordan bunkerne var opbygget
med senge (hvis man kan kalde det det)
kommunikationsudstyr, kakkelovn, åndehul til
frisk luft osv. Der var ikke ligefrem tale om
luksusforhold, men omvendt var der jo heller
ingen, der havde inviteret tyskerne. I ugen der
er gået, har derud’a holdet besøgt fæstningsanlægget i Houvig. Anlægget består af 50
bunkere, og ca. 50 andre betonanlæg, der fungerede som en del af tyskernes såkaldte
“atlantvold” med kanoner, antiluftskyts, maskingeværsbunker, felthospital mv. Den
tyske værnemagt ville kunne observere, hvorvidt en allieret invasion fra vest måske
kunne tænkes at komme ind via netop den danske vestkyst – det kom den som bekendt
ikke. Bunkeranlæggene ligger for de flestes vedkommende godt begravet i klitterne og
man skal kende området meget grundigt, hvis de alle skal findes. Dagskole-holdet
besøgte området på en meget kold dag, hvor vestenvinden suste koldt, hvilket gav en
klar fornemmelse af, at det i vinterperioden har været en ucharmerende og kold
omgang at være tysk soldat ved vestkysten i Danmark.

Foto
Denne uges fotoundervisning foregik på stranden nord for Søndervig, hvor der blev
taget billeder af klitlandskabet, store bølger, fodspor i sandet og ikke mindst af de
mange bunkere ved Houvig Fæstningen.
Vi havde også tid til at udforske en af de store bunkere, så ud over fotoundervisning,
var der også plads til lidt historieundervisning lidt i samme stil som derud’a-holdet. Det
var nødvendigt med hue og handsker, da temperaturen lå på frysepunktet og sneen
faldt, så for at holde varmen, blev der også løbet lidt i klitterne. Det var en sjov og
spændende tur, og vi glemte alt om tiden, da vi så på det flotte landskab gennem
kameraerne. Derfor skulle det pludselig gå stærkt med at finde bilen, så vi kunne
komme tilbage til Opsund til tiden.

Så kom sneen..

Sne er herligt! Sidst nogle af os havde sne under fødderne, var på skituren til Sverige
i marts 2020 – lige inden coronaen brød løs og alt lukkede ned. Derfor er det med at
udnytte, når vi har sne i Danmark, derfor måtte vi torsdag i første frikvarter ud at lege.
Vi havde selvfølgelig lavet en god aftale om, at dem, der var på græsplænen, var en
del af legen, mens dem, der stod på fliserne var tilskuere. Så kunne der kigges på uden
at risikere noget. Vi havde en fantastisk pause, først alle mod alle, og derefter lavede
vi to hold, der udfordrede hinanden. Der blev givet et par vaskere (mest til læreren) men alle var søde - det foregik i en glad og god atmosfære - lige som det skal være 

UGEN DER KOMMER
Statusmøder
Bortset fra et enkelt møde er alle statusmøderne nu gennemført. Nogle som fysiske
møder, andre som virtuelle videomøder og endelig som en kombination med nogle
fysisk omkring et bord (med behørig afstand) og øvrige med på skærmen.
Vi takker for de gode og konstruktive dialoger. Der var afsat 45 minutter pr. møde og
det er vores umiddelbare opfattelse, at det var dækkende og at vi kom i mål med de
punkter, der skulle drøftes. Et af de vigtige punkter på et statusmøde er afklaring om
eventuel revisitering (skal-du-gå-på-Dagskolen-næste-år?) eller måske planlagt
udslusning til sommer for afgangselever. Statusmøderne står ikke alene – så der
indkaldes i foråret til opfølgende skole-hjem-samtaler, hvor eleverne selvfølgelig sidder
med. Vi ser frem til at disse møder – forhåbentligt – kan afvikles som fysiske møder.

Tre elever forlader Dagskolen
Max Riemenschneider Jensen er udmeldt 9. kl. på Dagskolen, da han er fraflyttet
kommunen og nu skal i gang med andet skole- og uddannelsesforløb.
Oliver Madsen Veise stopper i 10. kl. på Dagskolen, da han nu er fuldtids i et afprøvende
forløb som praktikant hos et murerfirma. Oliver trives med at svinge murerskeen!
Rikke Lykke Pedersen stopper ligeledes i 10. kl. på Dagskolen, da hun har tilmeldt sig
den forberedende grunduddannelse i Skjern (FGU), som jo er en ny
ungdomsuddannelse, der indeholder flere muligheder for kompetenceudvikling.
Vi ønsker jer alle tre held og lykke i fremtiden med jeres ungdomsliv, uddannelser og
job – kig gerne forbi Opsund, hvis jeres vej falder forbi  (..men ring gerne lige inden,
så vi kan se om det passer ind i dagsprogrammet).
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/Dagskolen er RØGFRIT område. Gælder også snus og e-cigaret.
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