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DAGSKOLEN OPSUND

UGEN DER GIK
Kreative klistermærker
I onsdags havde kreativholdet besøg af Cecilie fra
Ungdomsskolen. Hun behersker vores foliemaskine,
og kan alt med computere. Ønsket om at lave print
og ”klistermærker” var stort, og nu skulle det være.
Frederik kom på holdet i sidste øjeblik, men var med
på idéen og nåede lige at producere en T-shirt med
et lækkert motiv, som desværre ikke blev vist til
fotografen. Janik lavede et klistermærke til sin
scooter - måske et score-mærke 
Mads gav den fuld gas med klistermærker til sin
elskede TUKTUK. Tak til Cecilie, fordi du gav dig tid
til at hjælpe os.

Glas-holdets fine resultater
Endelig fik vi brændt vores
emner i vores glasovn. Aksel
havde kreeret to glas asietter
med dejlige forårs farver.
Hvem der er den heldige
modtager, melder vi ikke ud
her i fredagsbrevet. Mads har
produceret
to
kryds
og
bollespil
med
tilhørende
brikker i matchende farver.
Også her må vi desværre ikke
afsløre,
hvem
der
er
modtageren eller modtagerene
af disse fine spil. FLOT, FLOT
ARBEJDE 

09.04.2021

Fototur til Hvide Sande
Fotoholdet tog tirsdag til Hvide Sande for at
fotografere på havnen. I påskeferien var der
meldinger om hele 3 hvalrosser, der
svømmede rundt nær havnen og spiste sild,
så dem havde vi selvfølgelig indstillet
objektiverne efter. Desværre så vi ingen
hvalrosser, og der var heller ikke så
mange sildefiskere, som vi havde håbet.
Men selvom en fototur ikke altid går
efter plan-A, kan man altid lave en
plan-B.
Derfor
blev
der
bl.a.
fotograferet fiskekuttere, landskabsbilleder og andre spændende motiver,
som der heldigvis er mange af på en havn.
Projekt 2021
Denne uge har været helt særlig, da eleverne i skoletimerne både tirsdag og onsdag har
været samlet i klasse 1 til fælles oplæg om projektperioden. Hvad er projekt? Hvorfor
projekt og hvordan projekt? Nogle elever har prøvet det før, og de har på bedste vis
bridraget til snakken om, hvad man forvente. Senest i dag, fredag, skulle alle elever så
aflevere en ønskeseddel med 3 gode ønsker for projekt i 3 forskellige værksteder. Der har
været gang i snakken med de forskellige værkstedslærere. Eleverne skulle nemlig have
deres idéer godkendt (med underskrift) inden de kunne aflevere ønskesedlen. En
godkendelse af idéen er vigtig, for kan idéen holde? - og har eleven de nødvendige
færdigheder eller kan han/hun nå at lære dem? - og meget mere. De tre ønsker skal helst
være lige ”gode”, for ingen kan være sikker på at få sit 1. (højeste) ønske opfyldt. Det
bliver så spændende i næste uge, når holdene skal sættes. 

Hermed lidt billeder fra sidste projektperiode. Morten med sin færdige udstilling, Sommertøj som han selv har designet
og syet. Jasmin der arbejder på sin stole-hænge-køje. Martin der renoverer og ombetrækker sin sovesofa.

UGEN DER KOMMER
Praktik
8 elever fra 9.- og 10. klasse har i uge 15 valgt at komme i erhvervspraktik. Det er altid
med lidt sommerfugle i maven og noget spænding, at man bevæger sig uden for
Dagskolens trygge rammer og prøver at stå på egne ben ude hos en fremstillingsvirksomhed, et landbrug, butik, håndværker m.v. Pratikperioder er med til at eleverne kan
blive lidt afklaret i, hvilken branche de måske øjner mulighed for uddannelse og/eller
beskæftigelse indenfor. Og så kan praktik også være en god oplevelse med mulighed for
at prøve sine færdigheder af ude i virkeligheden. Pøj pøj til alle praktikanter!

Udflugt til LEGOLAND Billund
Lejrskoletur til Sønderjylland har vi som bekendt
måttet aflyse på grund af stor usikkerhed omkring
muligheden for den slags aktiviteter med overnatning
i relation til gældende retningslinjer for skoler i forhold
corona-restriktioner og genåbning.
Dernæst planlagde vi en dagsudflugt til Aarhus med
besøg i Den Gamle By og siden hen også Tivoli
Friheden – men også her er vi rendt i problemer om
manglende genåbning inden sommerferien.
Derfor – alle gode gange 3 – har vi sadlet om og har
nu booket entrebilletter til Dagskolens elever og
personale til en gedigen tur til Legoland, hvor der som
bekendt er forlystelser og spændende ”maskiner” for
alle børn og voksne. Turen gennemføres tirsdag den
18. maj med afgang fra Dagskolen til almindelig
mødetid om morgenen og hjemkomst kl. ca. 17.00.
Nærmere informationer følger.
Traktorkørekort-teori genstarter
For de 4 elever på Dagskolen, der i sin tid måtte afbryde
forløbet med traktorkørekort, er der nu godt nyt! Vi
gentoptager samarbejdet med Tom fra Kørecenter
Ravnsbjerg og byder nu ind til teoriundervisning
følgende fredag formiddage: 16/4, 23/4, 7/5, 21/5 og
28/5. Der bliver afviklet teoriprøvøer den 31. maj.
Herefter aftales køretimer individuelt. Vi udsender særlig
information til disse elever og forældre. Egenbetaling til
traktorkørekort er kr. 1.500 som opkræves i juni måned.
HUSK det nu….
Der er stadig smitterisici i forhold til
Covid-19. Dagskolen har fortsat
fokus på
grundig
rengøring,
afspritning
af
kontaktpunkter,
håndhygiejne, god hosteetikette,
mundbind
og
afstand.
Mobiltelefoner afleveres i plastpose.

HUSK at…
…
…
…
…
…
…
…

ringe ved sygdom/fravær: giv besked til kontaktlæreren eller ring til Ungdomsskolens kontor 99741820 ml. kl. 7.30 og 8.00
at give chauffør besked, hvis der er fravær/sygdom
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 RØG- og RUSMIDDELFRIT område

GOD WEEKEND 

