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UGEN DER GIK

Uden mad og drikke, duer dagskoleelever ikke..
Madordningen på Dagskolen er en integreret og vigtig del af skoledagen: vi laver selv
maden, får energi til maven og hovedet, vi spiser sundt, grønt og varieret, vi får gode
snakke ved bordene mens vi spiser, madholdene lærer at arbejde under tids- og
forventningspres, og dels er der belønning, når tingene fungerer.
Torsdags-madholdet fik ros for flere ting, der lykkedes i denne uge.
Holdet leverede blødkogte æg, der for en gangs skyld var blødkogte
og hjemmekomponerede middagsretter med kylling, pizzasnacks og
hele to lækre salater. Alle hjalp hinanden på bedste vis, og vi havde
en sjov og lærerig dag i køkkenet. Fuldt fortjent var det derfor, at
holdet efter endt oprydning og rengøring fik tid til et slag badminton.
Så vidt skribenten husker det, så var det vist Bastian, der blev den
helt store vinder...? Eller var det...???
Når der går kage i den..
Projektperioden står for døren og de fleste
hidtidige værkstedshold er ved at være
afsluttet. Vi har en enkelt gang tilbage med
hockey i streetparken. Det er helt fantastisk,
hvordan eleverne har udviklet sig og rykket
sig på hockeybanen. Hvor man i starten af
sæsonen godt kunne blive lidt opgivende,
hvis bolden blev tacklet fra en, er man nu
tilbage med det samme i infight, som en lille terrier. Der er mange fede dueller, flot
sammenspil, gode afleveringer, seje scooring’er og flotte målmandspræstationer. Der
bliver gået til den, så sveden pibler, så det eneste der faktisk er gået i kage, er den vi
spiste for at fejre Jonas. Det var lækkert - tak for kage og tillykke med dagen, Mr. Jones.
Hilsen fra eleverne i erhvervspraktik
Flere af vores 9. og 10. klasser er i praktik, og vi skal hilse og
sige, det går rigtig godt.
De får meget ros rundt omkring, de er glade og knokler på.
Janik lægger tag som tømrer, Gustav er i mesterlære i
StreetParken, Stella fylder vare på hylder og finder
havemøbler frem i Jysk, Mads reparerer havetraktorer m.m.,
og er lige i sit es, så han møder tidligt og går sent hjem, de
sidste par timer på dagen, er vist selvvalgte. Tascha både
ekspederer, pakker ud, bestiller vare m.m. På billedet er hun
ved at rengøre plakatskilte.
Som praktikant er man godt træt, når man kommer hjem. Men
det er den ”gode” veltilfredse træthed. Det er meget givende,
når vores elever kommer ud i virkeligheden og får gode
oplevelser, succeser og en bunke erfaringer med hjem.

Fotoekspedition til Rækker Mølle
I centrum af Række Mølle ligger en sø, hvor man kan gå på vandet. I 2019 blev der nemlig
bygget en badebro, der forbinder den ene side af søen med den anden. Det var en oplagt
mulighed for fotoholdet, der skulle arbejde med ”leading lines” og ”forsvindingspunkter”.
Når man står ved den ene ende af badebroen og tager billeder ud over broen, skaber det
linjer i billedet, der forsvinder i det samme forsvindingspunkt. Fotoholdet fik taget nogle
fede billeder og tilføjet flere teknikker til deres fotografiske værktøjskasse.

Sidste koncert for i år
Da projektperioden begynder i næste uge, var det i onsdags
sidste guitarlektion for denne gang. Anders er rigtig blevet
grebet af at spille guitar, og han er fast besluttet på at
fortsætte med at øve sig på de mange akkorder, han har lært
gennem den sidste værkstedsperiode. Men det er ikke kun
akkorder, der er blevet spillet - også guitar-riffs som ”Smoke
on the Water” med rockbandet Deep Purple og forskellige
uddrag af Kim Larsen-sange, er der tilføjet til guitarrepertoiret. Mon ikke der vil være et guitarhold igen i næste
værkstedsperiode?
Komik i dansk
Anders Matthesen, alias Anden, er en af Danmarks
allerstørste komikere. Så stor, at han bliver kaldet kongen
af dansk comedy. Han har lavet standup, film, tv, teater,
musik, børneradio og litteratur. I dansk arbejder Christian,
Toke, Anders og Mads lige nu med flere af Anders
Matthesens værker - Både børneradio fra 90’erne og
filmen ”Terkel i knibe” og ”Ternet Ninja” (billedet). Det
giver mulighed for at få mange sjove danskfaglige snakke
om sprog, personkarakteristikker, fortæller og handling –
men også alvorlige og seriøse snakke om temaer som
mobning, generationsskifte samt forskellen på børn og
voksnes forståelse for ungdommen.
Rettelse
I sidste fredagsbrev skrev vi, at vi tog på tur til Legoland d. 18.
maj. Denne dato erblevet ændret, så sæt i stedet kryds i
kalenderen torsdag d. 20. maj til en herlig dag med
forlystelser, fart og fornøjelse. Mere info i kommende
Fredagsbreve.

UGEN DER KOMMER
Ny køreplan

Indrømmet: der har godt nok været mange forskellige
køreplaner i dette skoleår på grund af skiftende coronarestriktioner. Men da der er kommet lempelser for
passagerer i den kollektive trafik får det - selvfølgelig også indvirkning på vores befordring af elever til og fra
Opsund.
Vi overgår således til, at må køre med alle 8 sæder
besat. Vi planlægger dog at midtersædet foran er frit.
Alle skal fortsat benytte mundbind og håndsprit.
Vi kører nu igen med 3 opsamlingsruter med Steffen, Mogens og Esper ved rattet. Tak til
Simon for at dække ind som chaufførvikar de seneste uger.
OBS! Den nye køreplan betyder nødvendigvis nogle få ændringer i afgangs- og
hjemkomsttidspunkter for nogle elever. Turen bliver måske 5-10 minutter længere, men
til gengæld er der flere at snakke med i bussen 
Der er faste pladser i busserne. Chaufførerne anviser hver enkelt elev, hvor
vedkommendes plads er jf. den nye køreplan, der træder i kraft på mandag den 19. april.
Til forældrene: HUSK at melde afbud til såvel chaufføren som kontaktlæreren, hvis der er
fravær.
Projektværkstederne

Eleverne har de seneste to uger fået en grundig
introduktion til projektperioden. Hvad går det ud på?
Hvordan er skoledagen? Hvilke værksteder bliver der?
I denne fase handler meget om at sætte ord, tal og
tegninger på sine idéer. Det handler også om at blive
inspireret og se muligheder. Læs mere om Dagskolens
projektopgave
på
https://riskus.dk/?open=5969.
Overskrifterne for dette skoleårs projektværksteder
er: træ, metal og motor, kreativ, sport-krop-sind, dyr
og natur, foto-film-drone

På billedet ses elever på Opsund Skole
i sløjdsalen med deres projektopgaver
i 1908…tror vi…

Ny elev
I den kommende uge starter en ny elev på Dagskolen. Det er Alexsander, der bor i No ved
Ringkøbing. Han skal gå i 8. kl. Vi glæder os til at tage imod Alexsander, der jo også
kommer lige til projektstart.
HUSK at…
… 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, Ungdomsskoleleder tlf. 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 for både elever, medarbejdere og besøgende
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