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UGEN DER GIK
Isvinter
Det, vi næsten ikke længere troede muligt, har
ramt os her i februar måned. Vi har fået isvinter
- og det endda så voldsomt, at vi skal mere end
10 år tilbage i tiden for at finde en lige så kold
periode.
Dagskolen
Derud’a
benyttede
lejligheden til at finde en større sø (kæmpe
vandpyt på en mark ved Skjern), der kunne
laves glidebane på. Den kraftige vind og den
ekstreme kulde afkølede dog meget hurtigt de
unge mennesker, så de frøs helt ind til
knoglerne. Vores medbrag-te varme pizza
(resterne fra Salehs pizzabageri) og varme kakao gjorde derfor under-værker i forhold
til optøning af de tre unge mænd, og en snak om strabadserne som Sirius patruljen
oplever i Grønland blev pludselig meget nærværende for os alle – inklusive læreren.
Køkkenhjælp – samarbejde sikrer mad på bordet!
Vores daglige pligter, som et køkkenhold nu engang har, kan ind
imellem været lidt af en udfordring, hvis holdet er meget
reduceret. Men denne corona-tid har lært os endnu mere at vise
rummelighed og tilbyde sin hjælp, når man kan se der er behov
for det. Det er noget vores dagskoleelever er blevet rigtig gode
til - især hvis det gælder at få maden klar 
I tirsdags var det Stella, der fik en hjælpende hånd af et
par ”friske” gutter, man kan jo godt gøre køkkentjansen
behagelig. I alt fald fik de hurtigt skrællet to poser gulerødder.
Det var en stor hjælp så mange tak.
Gaming & Gambling i dansk
Alex har i den seneste tid arbejdet med et
forløb omkring Gaming og Gambling. Forløbet
har indtil videre budt på tekster og begreber,
der skulle gøre ham i stand til at skelne mellem
gaming og gambling, og tekster om hvilke
virkemidler spilproducenter bruger, for at holde
spilleren interesseret i spillet. Der har været
mange udsagn og spørgsmål, som Alex har
skullet tænke over, skrive et svar på og
debattere med læreren, sommetider blev
klassekammerater inddraget i snakken, for der
er mange meninger og måder at bruge pc-spil
på i sin fritid. Den seneste opgave har været en

mundtlig fremlæggelse. Alex skulle udvælge et spil han ville præsentere, og til sådan en
fremlæggelse var der nogle krav. De kunne godt være lidt irriterende, synes Alex, for
han blev jo hurtigt optaget af spillet og alle dets karakterer, og så kunne han jo hurtigt
glemme de andre punkter, der også skulle besvares. Men torsdag var Alex klar til
fremlæggelse. Der var lavet flot powerpoint og inviteret tilskuere.
Alex fortalte om ”Apex Legends”. Det var en fin fremlæggelse, og der var meget at
fortælle om, faktisk fremlagde Alex nonstop i 18 min. Så nu er vi blevet klogere på Apex
Legends, og de foreløbigt 16 karakterer der indgår i spillet. Vi hørte også om de
forskellige våben, banerne, om at teame op med kammerater eller andre spillere måske
fra et andet land - og så selvfølgelig Alex’ mening. Han giver spillet 10 stjerner ud af 15
mulige. Vi gav Alex en stor klapsalve, for en fin fremlæggelse.
Tasken blev færdig 
Endelig blev den færdig, tasken som Stella
har arbejdet på ”on off” siden før jul. Den
er fremstillet af knytteteknikken makrama, som Stella kender fra andre produktioner. Egentlig kræver processen ikke
specielt meget nyt, hvad angår det
tekniske, men udfordringen ligger nærmere i mønsteret og tiden, det har krævet.
Det kan være svært at opretholde motivationen og overblikket, når man arbejder
med en ting over så lang tid. MEN flot blev
den, og på billedet kan I se Stella med
tasken på ryggen. FLOT arbejde 
Det toppede i Streetparken
Mange
fredagsbreve
har
efterhånden haft en ”fast artikel”
om vores streetpark-hold. Dette
fredagsbrev er ingen undtagelse!
Det er svært at beskrive den
udvikling, vi lærere har oplevet i
Streetparken. Eleverne overrasker
gang på gang med nogle vilde og
seje tricks, der bliver udført på
ramperne.
Også
niveauet
i
streethockey-kampen har nået nye
højder! Med til det hører også, at
der lige er blevet investeret i rigtigt
målmands-udstyr, så man ikke kan
mærke bolden, når den rammer
skinnebenene - også selv om der

bliver lavet et slagskud.
Streetpark-holdet fortsætter
efter
vinterferien, og holdet er nu
blevet endnu større, så
der venter med garanti
flere fede oplevelser
dernede. Det er sjovt,
det er hårdt – og det
rykker grænser!

Jorden set fra himlen
Film – og fotoholdet slog sig sammen og kørte onsdag til Hvide Sande for at filme og
fotografere. Det var et fantastisk flot vejr, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel, og
isen lå tyk på fjorden. Vi stoppede ved Tyskerhavnen, som havde mange flotte motiver.
Derefter kørte vi ned til stranden ved Vesterhavet, hvor vi satte en drone i luften. Der
blev fløjet højt og vist, hvordan man pludselig ændrer perspektivet fuldstændig og ser
verden med helt andre øjne. Der var stor interesse for dronen og de fede vinkler man
nu kunne få af Hvide Sande og sommerhusområdet.
Der er planer om, at Dagskolen kunne oprette et drone-værkstedshold, hvor eleverne
kan nørde i denne spændende og højaktuelle disciplin. Et dronecertifikat kan også være
indenfor rækkevidde (aldersgrænse 15 år) – mere om disse højtflyvende planer siden
hen 

Fredagshygge i Opsund Bio
Sådan en sidste fredag før en ferie, må der gerne hygges lidt - og
det blev der i dag. Idræt blev for en enkelt gangs skyld erstattet af
”klassens time” med film, chips og sodavand og så var der dømt grin
og hygge for alle pengene. Og når man nu har en velindrettet biograf
i ungdomsklubbens lokaler på 1. sal med stor skærm og god lyd – så
er biografoplevelsen jo lige til højrebenet.

EFTER VINTERFERIEN

Svømning
Fra fredag d. 26. februar genåbner svømmehallen i Videbæk igen
ibegrænset omfang for skoler/institutioner. Det betyder at
Dagskolen er tilbage med kendt skema og fredagssvømning før
praktisk fredag, frokost og kontakttime med fredagsbrev m.m.

Uddannelsesplaner – final call!
Christian Birch UU er næsten ved at være igennem alle samtaler omkring
uddannelsesplanerne. Der resterer lige en lille gruppe elever endnu – han kontakter
forældre desangående. Vi har før fejlagtigt skrevet at uddannelsesplanen kan ses på
minuddannelse.dk. Det er ikke tilfældet. I kan med elevens UNI-login eller NEM-id
klikke ind på https://ung.unoung.dk
Kalender-nyt
Den planlagte erhvervspraktik for Dagskolens elever i 10. klasse i uge 8 rykkes i stedet
til uge 11.
Dagskolen planlægger lejrskoleophold i dagene tirsdag den 18. til torsdag den 20. maj
2021. Eleverne har fri fredag den 21. maj. Dette arrangement er naturligvis afhængigt
af graden af lempelse på restriktioner i forbindelse med corona.
Ny elev
I uge 8 får Dagskolen besøg af en ny elev, Aksel, som kommer fra Rimmerhus. Han
starter på Dagskolen pr. 1. marts, men kigger lige ud for at se skolen og jer inden det
går løs. Velkommen til Aksel og hans forældre.
Bare en tanke…

Måske skulle man ikke have skrottet de gode gamle isbrydere?! Kunne jo have været
et godt projekt for Dagskolen at holde liv i de gamle dieselmotorer…
HUSK at…
…
…
…
…
…
…

ringe ved sygdom/fravær: giv besked til kontaktlæreren eller ring til Ungdomsskolens kontor 99741820 ml. kl. 7.30 og 8.00
ordinær tandlæge- og lægebesøg bedes så vidt muligt aftalt UDEN FOR skoletid
Dagskolen har tlf. 99741820 (Ungdomsskolens kontor). John Jensen 40286052
lærerne kan ikke kontaktes i undervisningstiden kl. 8.15-13.45. Send evt. en sms eller læg en besked, så ringer de tilbage
klikke ind på www.riskus.dk og læs sidste nyt 
Ungdomsskolen og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område

GOD VINTERFERIE 

