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UGEN DER GIK
Dagskolen Derud’a og Fotoholdet på fællestur!
Tirsdag besøgte vi Søby Brunkulsmuseum
lidt nord for Arnborg. Pragtfuld tur med
rigtig godt humør på. Omvendt er det en
rigtig barsk historie, der berettes om på
museet, og Dagskolens elever var oprigtigt
optagede af, hvor umenneskelige forhold
brunkulsarbejderne levede under.
Eksempelvis så vi gamle billeder af en
såkaldt “vognlæsser”. Hans tøj var slidt og
laset, mens hans overarme til gengæld var
pumpede i en grad, så de færreste
”fitnessfreaks” ville kunne være med, og
det gjorde bestemt indtryk, at man skulle
grave brunkul i 10-12 timer dagligt. På
samme
måde
gjorde det også
stort indtryk på
dagskoleeleverne
at man med fuldt
læssede trillebører
skulle passere en “bro” på cirka 50 cm., der flere steder var
etablerede i 10 meters højde. Eleverne sammenlignede dette
med 5 meter vippen i Videbæk Svømmehal, som de trods alt ikke
skal passere med en tungt læsset trillebør. Desværre var tiden
for knap til at vi kunne nå en længere gåtur i det smukke terræn,
og på samme måde var det en skam, at selve museet var lukket.
Alle var enige om, at Søby er et sted, vi gerne besøger igen, når
Coronaen letter. Heldigvis havde Rasmus (lærer) taget sin drone
med, så vi fra kameraet i denne fik et fantastisk view over
området.
Vidste du at…
 at vi i ugen efter påske tager hul på
processen med at få valgt projekt
 vi ikke har mange timer tilbage i de
almindelige skolefag, dansk og
matematik, men at disse fag vil indgå
i logbog-skrivningen og beregningerne i projektperioden
 nysgerrighed, hitte-på-som-hed og
kreativ tilgang er godt for dit projekt
 at projektopgaverne udstilles og
præsenteres til Dagskolens sommerfest torsdag den 24. juni

Når svømning er mere end leg
For to uger siden havde eleverne som opvarmning
svømmet 300 m. Det gjorde de faktisk så fint, at vi
lærere syntes, de var klar til endnu en udfordring,
nemlig ”svøm så langt du kan” på en time.
Så i fredags blev vandreholdet kaldt ind, de skulle
tælle baner, og alle svømmerne blev delt ud på hold
og baner. Hver tæller skulle styre max 4 elever, og
så var det jo ellers bare med at komme i gang.
Udfordringen blev taget, og da tiden var gået, var
alle elever godt brugte og lærerne MEGET
imponeret. Så det måtte vi belønne med en
sodavand til frokost, samt svømmemærker og
diplomer.

Max gas!

Eleverne på vores streetpark-hold giver den stadig max gas,
og det er en helt fantastisk udvikling, vi kan se. Slagskuddene
sidder bedre, opfattelsen er blevet meget hurtigere, deraf
følger også hurtigere reaktion, så mange skud kommer nu
som førsteberøringer, der bliver spillet sammen, lavet gode
frispilninger
og
oplæg,
hurtige
scoringer,
flotte
forsvarshandlinger og solidt målmandsspil, alt sammen i et
højt tempo, så sveden pibler frem på panden. Det er godt med
et obligatorisk bad, når vi er tilbage på skolen. I tror måske
Daniel putter sig lidt i hjørnet, men næ nej, han er klar til en
smart frispilning fra Anders. Daniel var sidste fredags
topscorer. Bastian er konstant i fart. Det ene øjeblik er han
nede i forsvaret for i næste sekund at være i en hård tackling
på vej frem i angreb. Så det er svært at få skarpe billeder i
kampens hede.

Meld-dig-på-tur…til Grønland!
Lærer-Karina har i en længere periode
været skolelærer i Grønland. Det har givet
en masse spændende oplevelser, som
Karinas mand, Martin, var på Dagskolen og
fortælle om. Eleverne kunne tilmelde sig
foredraget, og de elever der havde tilmeldt
sig, var rigtig gode til at sidde og følge med
i de interessante beretninger.
Martin fortalte om, hvordan de boede
deroppe, og vi så mange smukke billeder
af et fantastisk bjerglandskab, som til
dagligt var deres udsigt fra huset. Der blev
også fortalt om vilde hundeslædeture og
smukke ture på havet, hvor der blev set
hvaler,
isbjørne
og
grønlandshajer.
Derudover hørte vi også om, hvordan det
var at have slædehunde. Martin havde
medbragt en masse grønlandske ting,
eleverne kunne se og røre ved. Et meget
spændende og levendegjort fortælling fra
Kalaallit Nunaat – grønlændernes land..
”Disse prægtige mænd – og deres kørende maskiner…”
Det vil ingen ende tage! Michael T. kom jo forleden anstigende
til Dagskole i en elektrisk kabinescooter. Og nu er set den gode
Mads, som giver den gas i sin tuctuc, der har et herligt stort
bagegerum til al hans værktøj og reservedele.
Mads bruger sin tuctuc som regulær servicevogn – det passer
fint med Mads’ fremtidsdrømme om at arbejde med motorer og
mekanik. Opsundfolket går ikke ned på iderigdom på 2-3-4
hjulede køretøjer 

TIDEN DER KOMMER
Emil tager på landbrugsskole

Emil, der jo har været elev på Dagskolens
traktorkørekort-hold og herudover har haft
timer med Svend, tager efter påske afsted til
Havredal Praktiske Landbrugsskole. Emil
brænder for landbrug og landbrugsmaskiner –
så det er det helt rigtige uddannelsesvalg for
ham. Uddannelsen varer 3 år. På billedet ser du
Emil i erhvervspraktik hos Finderup Auto, hvor han var med allround til forefalende
værkstedsarbejde men også havde sine egne projekter. Pøj, pøj til Emil!
Introduktion til projektopgaven
Når vi mødes igen efter påske, vil alle elever få en grundig fortælling med billeder og
ord, om hvad projektopgaven går ud på. Det er jo en ganske særlig og spændende
periode, hvor man i ca. 10 uger arbejder med projektet og produktet. Produktet behøver
ikke være noget ”man kan røre ved” i træ, metal eller glas – det kan tage mange former
i 2D, 3D og 4D! Eleverne foretager valg af projektværksted i uge 14 godt hjulpet på vej
af lærerne.

Erhvervspraktik i uge 15
En stor del af eleverne i Dagskolens 9. og 10. klasser har i uge 15 mulighed for at få
den sidste praktikperiode i dette skoleår. Praktikaftalerne er ved at falde på plads og i
skrivende stund ser det ud til at 10 elever drager ud i virkelighedens verden i denne
uge. Det kræver mod og overskud at klare en praktikperiode og omvendt er det med til
at give mod på uddannelse og job, når man forlader skolen.
VIGTIGT - ændringer til årsplanen
 i uge 15 skulle lærerne have været på internat torsdag og fredag. Dette er aflyst.
Derfor er denne uge en helt almindelig skoleuge for de elever, der ikke er i
erhvervspraktik
 vi har valgt at aflyse dette skoleårs lejrskoletur, som eller skulle have været
afviklet i maj måned. Vi vil ikke booke så længe det ikke er tilladt at gennemføre
ture med overnatning i skoleregi. Kommer vi tættere på sommerferien, vil det kunne
virke som et unødigt pres i forhold til færdiggørelse af projektarbejdet og den
kommende sommerfest.
 I stedet vil vi tilbyde nogle udflugts-dage, hvor vi alt efter vejr og vind tager ud
på lokale seværdigheder og naturområder – måske en sejltur på fjorden
 vi har planlagt en forlænget udflugtsdag onsdag den 19. maj, kl. 8.15-20.00,
hvor vi agter at drage til Aarhus og besøge Den Gamle By og senere på dagen Tivoli
Friheden – alt sammen under forudsætning af, at disse seværdigheder er genåbnet.
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ringe ved sygdom/fravær: giv besked til kontaktlæreren eller ring til Ungdomsskolens kontor 99741820 ml. kl. 7.30 og 8.00
ordinært 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
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