Dagskolen Opsund

Velkommen til skoleåret 2017/18
Så går starten…
Efter en dejlig lang, men vejrmæssigt lidt omskiftelig, sommerferie, er vi nu klar til at byde alle
elever og forældre velkommen til et nyt skoleår på Dagskolen Opsund. For nogle af jer er det
en fortsættelse fra sidste skoleår, men for andre af jer er det også starten på et helt nyt kapitel
i jeres skolegang, da I er nye elever på Dagskolen.
Første skoledag bliver jo, som bekendt, mandag den 14. august, kl. 8.15. Skoledagen
slutter kl. 13.45, hvor busserne kører hjem (se køreplan).
Alle mødes i klasseværelset til velkomst, hvor vi hilser på hinanden og vi gennemgår dagens
program. Vi glæder os meget til, i samarbejde med jer, at skabe rammen om Dagskolen som
et trygt sted at være og et godt sted at lære.
Den første uge vil indeholde en god blanding af skolefag, værkstedsfag og introduktion til det
nye skema og den dagsrytme vi har på Dagskolen, hvor jo også morgenmad og frokost er
med i programmet.
Skoletid
Alle elever vil i det kommende skoleår starte skoledagen (mandag-fredag) kl. 8.15. Skoledagen slutter kl. 13.45. Det giver en skoledag på ca. 5,5 time og en skoleuge på 27,5 time. Heri
er pausetid og morgenmad/frokost indregnet. Skoleåret byder på 200 spændende skoledage,
ferier og fridage i henhold til ferieplanen for det kommunale skolevæsen.
Forældremøde
Vi vil gerne invitere forældre til et opstartsmøde torsdag den 14. september, kl. 19.00-21.00 i
Opsund (mødelokalet v. kontoret)
Programmet vil være information om skoleskema, fag/hold, bustider, årsplan, praktiske
informationer, lejrskole tur til foråret og selvfølgelig en tilbagemelding fra rystesammenturen til
Thyholm. Ud over lærerne og ledelsen deltager også UU-vejleder Pia Krog, Paw Andreasen
fra SSP-team’et og Allan Østergaard, afdelingsleder i ungdomsskolen
Der vil også blive mulighed for en samtale med kontaktlæreren sammen med de øvrige
forældre i kontaktgruppen. Der vil blive afholdt valg til ungdomsskolebestyrelsen og eventuelt
oprettet et forældreråd. Vi beder om, at I afleverer nedenstående svarkupon i løbet af den
første skoleuge til kontaktlæreren
Elever 2017/18
Der er ved skolestart indskrevet 19 elever. Der var også sidste år høj grad af løbende optag af
nye elever, så mange havde skolestart i løbet af foråret, hvilket jo gør dem til ”gamle” elever.
Nye elever er, indtil videre, Tascha og Nicklas. Velkommen til jer og jeres forældre
Vi erfarer, at der vil blive visiteret flere elever til Dagskolen i løbet af skoleåret, så vi vil nok
relativt hurtigt komme op på de 20-22 elever, som Dagskolen er gearet og normeret til. Vi
tager et gruppebillede af elevholdet, som eleverne kan få med hjem snarest.
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De voksne på Dagskolen
Ole Christensen har jo søgt nye udfordringer og er ikke længere på Dagskolen. Ligeledes er
Claus Jessen tiltrådt en stilling som ungdomsskolelærer i fritidsundervisningens
knallertkøreskole, førstehjælp m.v., så han vil heller ikke være fast tilknyttet Dagskolen, men
dog hjælpe til med diverse opgaver (bl.a. chaufføropgaver).
Lene Overby er fortsat på barsels- og forældreorlov og vender først tilbage til marts 2018 (efter
skituren).Hun vil dog kigge forbi fra tid til anden – og hilse på 
Det resterende lærerteam er blevet suppleret med Henrik Munch Søndergaard, der tiltræder
den ledige lærerstilling. Henrik har stor erfaring indenfor ungdomsskole- og
efterskoleverdenen (bl.a. Ungdomsskolen Skive og Vostrup Efterskole). Herudover er Claus
Bülow som pr. 1/8-2017 er tiltrådt en stilling med pæd.støtte og andre opgaver i Dagskolen.
Som fast chauffør på Dagskole-minibusserne, kan I møde Esper Møller, og indimellem også
Claus Jessen og Claus Bülow.
Som vikarer og gæstelærere kan du fortsat møde Julie Munk, som er ansat som
ungdomsskolelærer i ungdomsskolens fritidsundervisning og på valghold i samarbejde med
folkeskolerne i kreative fag/print/design og som laver andre design/PR/layout opgaver for
ungdomsskolen samt Anker Buchholtz, der er ungdomsskolelærer i fritidsundervisningen og
på valghold indenfor outdoor (klatring, rapelling, kajak, osv.)

Lene Overby
Lærer (orlov)

Søren Vinther
Lærer

Christian Højbjerg
Lærer/tek.service

Anker Buchholtz
Outdoor-lærer

Claus Jessen
Knallertlærer

Esper Møller
Chauffør/service

Line Kjær
Lærer

Hanne Josephsen Claus Bülow Henrik Søndergaard
Lærer
Pæd./usk.lærer
Lærer

Julie Munk
Kreativ/PR

Paw Andreasen
SSP

Allan Østergaard
Souschef

John Jensen
Leder

Herudover vil hyppige gæster være Pia Krogh (UU) og Minna Pedersen, psykolog, PPR
Når du ringer til Dagskolen/Ungdomskolen eller møder op på kontoret, vil du møde:
Olga Pedersen og Liselotte Jonassen, der er administrative medarbejdere.
Befordring til/fra Opsund
Opsund er jo næsten ”verdens navle” forholdsvist centralt placeret i Ringkøbing-Skjern
kommune og vi har relativt gode muligheder for befordring til og fra skolen.
Vi har lavet en oversigt over kørsel til og fra Dagskolen (vedhæftet) og vi har bestilt buskort til
alle elever (for en sikkerheds skyld). De vil modtage disse på første skoledag.
Iøvrigt kan I se de nye køreplaner for lokalruterne i kommunen, der er offentliggjort på
www.midttrafik.dk.
Bustider er ændret en smule i forhold til sidste år. I kan kontakte os, såfremt I er i tvivl omkring
befordring. Ud over de ordinære busser har vi jo også kørsel med vores egne minibusser (en
øst og en syd-rute) – og endelig er der nogle af jer, hvor vi har en særlig aftale.
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For de af jer, der bor tættest på, er der jo også muligheden for at cykle eller køre på knallert til
og fra skole. Benyt da cykelstierne! Vi anbefaler brug af cykelhjelm – og ha styr på lygter og
reflekser i den mørke tid. En gul refleksvest er også med til at gøre dig synlig for andre
trafikanter.
Skoleskema
I løbet af de første skoledage vil du modtage dit personlige skoleskema, der viser hvilket hold
du er tilknyttet i såvel de boglige fag, værkstedsfag, idræt samt køkkenhold.
I pauserne mellem undervisningstimerne iværksætter vi forskellige aktiviteter – det er vigtigt, at
eleverne er fysisk aktive og får gode, sjove oplevelser sammen i frikvartererne også. Der er
opstillet 2 drikkevandskølere, hvor vi også anbefaler, at eleverne drikker rigeligt med vand
hver dag (de har deres eget krus).
Køkken og bespisning
På Dagskolen er morgenmad og frokost et fag på skoleskemaet, hvor eleverne på skift
undervises i teori og praksis i køkkenværkstedet. Det bliver kontaktgrupperne og deres
kontaktlærer, der på skift tager køkkenværkstedet og dermed tjansen med at lave morgenmad
og frokost.
Lærere og elever spiser sammen ved bordene i kontaktholdene ganske ligesom vi plejer.
Dagskolen foretager indkøb - indtil videre - uden brugerbetaling. Der er tillige frugtordning i
”frugtkvarteret”.
Idrætstøj, arbejdstøj, sikkerhed m.v.
Dagskolen giver alle elever et sæt Hummel-idrætstøj i form af t-shirt og shorts. Derudover
tilbyder vi køb af Hummel fritidsdragt i god kvalitet og med påtrykt Dagskole-logo og elevnavn
til meget favorabel pris. Du skal selv medbringe sko til såvel indendørs som udendørs idræt.
Du skal opbevare dit idrætstøj og sko på Dagskolen. Håndklæder kan du låne på skolen. Tøjet
vaskes på skolen – det hjælper du også med til. Svømmetøj medbringer du også selv
(badebukser/shorts til drenge og badedragt til piger).
Medbring også gerne 1-2 sæt arbejdstøj til brug for de praktiske værksteder. Tøjet opbevares i
dertil indrettede elevskabe. Dagskolen har køber sikkerhedssko/sikkerhedstræsko til ALLE
elever, som kan benyttes hvor der er fare for at ”klemme” tæerne! Det er primært for eleverne
på metal- og træværkstedet, men benyttes i øvrigt i de tilfælde, hvor lærerne vurderer, at
sikkerhedssko er påkrævet. Personligt sikkerhedsudstyr så som briller, høreværn, handsker
osv. sørger skolen naturligvis også for.
Mobiltelefon
Der gælder følgende regler for mobiltelefoner på Opsund skole.
 mobiltelefon må ikke benyttes i skoletiden (kl. 8.20-13.45)
 mobiltelefon må medbringes, på eget ansvar, men skal afleveres til kontaktlæreren kl.
8.15 i forbindelse med morgenmøde i kontaktgruppen og udleveres igen, når
skoledagen slutter
 mobiltelefoner opbevares i aflåst skab på lærerværelset
 mobiltelefon må ikke medbringes på lejrskoleture, ekskursioner og lignende.
 hvis en elev har behov for at kontakte forældrene i skoletiden, kan han/hun låne
Dagskolens telefon eller kortvarigt få sin mobiltelefon udleveret
Rusmiddel- og røgfri
Dagskolen er, som alle andre skoler, 100% rusmiddel- og røgfrit område for såvel elever
som personale. Der orienteres nærmere om dette på det første forældremøde, da der er
vedtaget en ny overordnet politik på dette område af ungdomsskolens bestyrelse
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Husk at ringe…
Såfremt en elev bliver syg eller i øvrigt har anden lovlig grund til ikke at møde i skole, skal
forældre kontakte Dagskolen i tidsrummet kl. 7.30-8.30 på telefon 99741820 (kontoret) eller
99741834 (Christian Højbjerg, omstilling)
Ferie- og fridage
Dagskolen følger den almindelige ferieplan i lighed med folkeskolerne i kommunen. Desuden
vil alle elever have fri
 fredag den 8. september 2017 (efter rystesammentur)
 mandag den 12. marts 2018 (efter skitur)
 fredag den 13. april 2018 (lærerne er på kursus)
 mandag den 4. juni 2018 (så weekenden den 2.-3. juni og Grundlovsdag 5. juni kan
blive en sammenhængende forlænget weekend)
Ferieplan for skoleåret 2017/18 (nævnte dage incl.)
Efterårsferie
lørdag den 14. oktober – søndag den 22. oktober, 2017
Juleferie
torsdag den 21. december 2017 – tirsdag den 2. januar 2018
Vinterferie
lørdag den 10. februar – søndag den 18. februar, 2018
Påskeferie
lørdag den 24. marts – mandag den 2. april , 2018
Bededagsferie
fredag den 27. april – søndag den 29. april, 2018
Himmelfartsferie
torsdag den 10. maj – søndag den 13. maj, 2018
Pinseferie
lørdag den 19. maj – mandag den 21. maj, 2018
Grundlovsdag+
lørdag den 2. juni – tirsdag den 5. juni, 2018
Lejrskole-ture
Dagskolen prioriterer lejrskoleture, udflugter og ture ud-af-huset højt. Formålet med
lejrskoleture er at skabe fundament og nye muligheder for de sociale cirkler blandt elever og
lærere. Muligheden for at danne nye relationer er en vigtig del af en lejrskole. Der vil være
udfordringer, oplevelser og masser af samarbejde – så alle kan være med. Vi gør meget for at
italesætte lejrskoleture og gør opmærksom på, at undervisningen i disse perioder er henlagt
udenfor de hjemlige rammer. Lejrskole er dermed obligatorisk og en del af den samlede
undervisning. Lejrskolens aktiviteter m.v. er indregnet i skolens budget, men der opkræves et
beløb for kost på 75 kr. pr. døgn. For skoleåret 2017/18 er der planlagt to lejrskoleture:
Ryste-sammen-tur, Lyngtoppen (Søndbjerg Strand, Thyholm)
Tirsdag den 5. – torsdag den 7. september drager Dagskolens elever og lærere på “rystesammen-tur” til Lyngtoppen på Thyholm. Vi overnatter i shelters og telte. Der er toilet- og bad i
nærliggende bygningen. Der er også et stort bålhus, hvor måltider kan tilberedes og indtages.
Lyngtoppen ligger tæt ved Søndbjerg Strand. Nærmere information følger umiddelbart efter
skolestart og til forældremødet. Mere info i Fredagsbreve. Kostpenge: 225 kr. kan betales via
mobilepay eller overførsel til konto (nærmere info)
Skitur, Kläppen Sverige
Skituren afvikles med afrejse lørdag den 3. marts (kl. ca.
04.30) og hjemkomst fredag den 9. marts kl. ca. 9 (afslutter
med morgenmad i Opsund).
Fantastiske oplevelser venter på Dagskolens traditionsrige
skitur til Kläppen i Sälen-området ca. 475 km. nord for
Göteborg.
Der afholdes informationsaften med ski-bingo torsdag den
18. januar 2018, kl. 19-21 i Opsund. Forinden vil I modtage
folder og anden info via Fredagsbrev og riskus.dk – og ikke mindst små appetitvækkere på
vores facebookside. Kostpenge til udgøre ca. 500 kr.
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Forældremøder og skole-hjem-samtaler
Forventningssamtaler for nye elever og forældre samt samtaler for 10. klasseelever og
forældre afvikles i løbet af august og september. Der er ordinære skole-hjemopfølgningssamtaler i oktober. Statusmøder med en årlige opfølgning og drøftelser af planer
for næste skoleår afvikles i november og december. Nærmere information om tidspunkter
følger løbende i fredagsbreve.
“Fredagsbrev”
Hver fredag udkommer et A4-ark med sidste nyt fra Dagskolen med tilbageblik over den
forgangne uge og med information om kommende arrangementer. Fredags-brevet erstatter
alle ”løse” A4-meddelelser og informationer.
Dette nyhedsbrev uddeles i papirform til og gennemlæses sammen med eleverne – men hjælp
dem gerne med at få det op af tasken derhjemme!
Fredagsbrevet mailes også ud til alle interesserede i pdf.format. Endelig lægges fredagsbrevet
også på ungdomsskolens hjemmeside.
Hjemmeside og Facebook
Informationer om Dagskolen vil være at finde på www.riskus.dk, som også er fælles
hjemmeside efor hele Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole. Den er under omstrukturering og vil
forhåbentligt være oppe at køre 100% i løbet af september måned.
Herudover har Dagskolen en side på Facebook (som kan tilgås af alle uanset om de har en
Facebook-profil eller ej). Her vil løbende blive opdateret med billeder, filmklip og små historier
fra dagligdagen. Opslag på Facebook erstatter IKKE officielle meddelelser, men er kun et
supplement og en måde hvorpå vi f.eks. under lejrskoleture kan delagtiggøre jer i vores
oplevelser.
Kontaktlærer-ordningen
Alle elever på Dagskolen er koblet på en kontaktlærer og indgår i en kontaktgruppe. Som før
nævnt sidder kontaktgruppen sammen og spiser – og de er også sammen omkring den
ugentlige tjans i køkkenet.
Kontaktlæreren er kontaktbare på tlf. i perioden kl. 8.00-8.15 samt efter skoletid i perioden kl.
14.00-16.00. Det kan være for en telefonsamtale, en sms eller måske en mail.
Vi vægter hurtig og direkte kommunikation med forældrene – og opstår der situationer, hvor I
har behov for at kontakte lærerne udenfor den ordinære arbejdstid, er dette også både tilladt
og forståeligt, men generelt beder vi om, at der ikke er henvendelser efter kl. 18. Hellere en
henvendelse for meget end for lidt – så vi kan give svar på jeres spørgsmål og vi undgår
misforståelser. En kort sms kan også ofte være lettere at besvare for lærerne – og så kan man
ringes ved den følgende dag.
Samtykkeerklæring
Ved det første forældremøde vil vi også omdele og informere jer om en samtykkerklæring, der
omhandler kørsel i ungdomsskolens busser, forsikringsforhold, billeder på hjemmeside,
brochurer, facebook osv.
Generelt er det forældrenes ansvar, at deres børn er ulykkesforsikrede, men der er forhold i
relation til undervisningen i Dagskolen, hvor også Ungdomsskolen har tilkøbt særlige
forsikringer (”farlig sport”).
Ungdomsskole- og klub
Dagskolens elever vil af Allan, viceungd.skoleleder i Ungdomsskolen, få en introduktion til
ungdomsskolens fritidsundervisning og –klubben i den kommende sæson, når vi sammen
gennemgår ungdomsskolebrochuren og hjemmesiden for 2017/18.
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På ungdomsskolens nye hjemmeside www.riskus.dk kan elever og forældre læse meget mere
om ungdomsskolens og -klubbens program for den kommende sæson, RISKUS-festerne på
Beach Bowl, rejser med ungdomsskolen, tilmelding m.v. En stor del af Dagskolens elever er
pr. tradition også hyppige gæster på Opsund skole eller andre af vores afdelinger om aftenen,
hvor de kommer i klubben eller deltager på et af ungdomsskoleholdene. Det er rart at møde
eleverne på hjemmebane – også om aftenen, hvor de knytter masser af sociale relationer.
Spørgsmål??
Er I i tvivl om noget i forbindelse med skolestarten,
kontakt da Dagskolen på tlf. 99741820 eller John
på mobil 40286052
Med venlig hilsen
- og på snarligt gensyn
Lærertemaet og John Jensen, ungdomsskoleleder
Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole
Dagskolen Opsund
Ladegårdsvej 5, Opsund
6920 Videbæk
tlf. 9974 1820 (Ungdomsskolens kontor)
tlf. 9974 1834 (Dagskolen, lærerværelset)
mob. 40286052 (John Jensen)
ungdomsskolen@rksk.dk
dagskolenopsund@rksk.dk
www.riskus.dk

--------------------------------------------------------- klip – afleveres til kontaktlæreren ------------------------------------------------------

TILBAGEMELDING vedr. forældremødet torsdag den 14. september 2017, kl. 19-21
Elevens navn: _____________________________________
Vi deltager med ____ personer
Evt. kommentarer: _________________________________
Forældreunderskrift: _______________________________
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