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UGEN DER GIK
Projektet skrider fremad
- eller gør det? Ifølge kalenderen nærmer vi os en særlig linje, nemlig den der betyder,
at halvdelen af tiden snart er gået. De fleste projekthold har gjort status, for lige at sikre
at de holder tiden. Er vi halvvejs med vores projekter eller er der travlhed fra nu af indtil
sommerfesten? For de fleste lyder der gode og fornøjelige stemmer, hvilket nok betyder
at de er godt på vej. Det gode ved at være halvvejs er, at man nu kan begynde at skrive
mere og det er rart at få forløbet dokumenteret, men hårdt ik’ Frederik og Bastian 
Anders indtog køkkenet
I går var Anders helt alene på sit køkkenhold. Tascha var i praktik og Rasmus var
desværre blevet syg. Heldigvis tilbød Bastian sin hjælp fra morgenen af og således kom
Anders godt fra start. Til frokost indtog han pladsen som køkkenchef (flankeret af
Hanne) og tilberedte en fin frokost med tilhørende overraskelse til de 8 elever og lærere,
der var tilbage i huset. Der var nemlig en lille gruppe elever fra metal- og træværkstedet
afsted for at se på værktøj.
Anders syntes, der skulle kræses om den resterende lille flok, der var hjemme og valgte
derfor at bage en lækker chokoladekage med chokoladestykker og hasselnødder
flankeret af vaniljeis og friske bær. UHM det var bare godt og Anders fik lige den ROS
han havde fortjent. Tak for lækker kage 

Dyr og Natur projektholdet planlægger sommerudstilling i det fri!
I denne uge har Bastian og Frederik primært arbejdet med at skrive på deres projekt.
Det er vigtigt, at der ikke går for lang tid med at nedskrive de forskellige oplevelser,
holdet har, da det er helt utroligt hvor hurtigt man kan glemme. Holdet har eksempelvis
måttet konstatere, at hverken de to unge knøse eller deres lærer kan huske, om der på
døgnturen blev fisket inden inden holdet gik en tur rundt om Kulsøen, - eller omvendt. Et
er alle dog 100% enige om, og det er, at vi havde en super god tur i det fri ved Kulsøen,
men også at et døgn under åben himmel sætter sig i kroppen. At kunne lægge sig i sin
egen seng fredag aften, var med andre ord ikke så ringe endda. Som nævnt har Bastian
og Frederik skrevet meget i den nu snart forgangne uge, og JA … det kan godt være lidt

hårdt... 😊 Mellem de skrevne linjer har der
dog også været tid til at drøfte den udstilling,
vi
arbejder
på
at
præsentere
til
sommerfesten. Bastian og Frederik fik i den
sammenhæng en god ide, og uden at skulle
afsløre for meget, så kan sløret godt løftes
for, at udstillingen bliver etableret i det fri.
Trods travlhed ved skrivebordet fik holdet i
onsdags fundet tid til en tur til Fiskeriets hus
i Hvide Sande sammen med Anders, der
denne dag var med på Dyr og Natur
projektet. Her så vi blandt mange forskellige
fisk og sære skabninger, der lever i havet,
også denne “spændende” fætter.
Krondyrsjagt i Oksbøl
I denne uge har foto/video/drone-holdet været på ”foto-jagt” efter krondyr i det smukke
landskab ved øvelsesterrænet i Oksbøl. Her blev der skudt en masse flotte billeder af både
krondyr, fugle og landskab.
Efter en spændende rekognoscering fandt vi et åbent landskab, hvor vi fotografer på fin
afstand kunne observere og fotografere de flotte dyr. Det er jo vigtigt, at man ikke
forstyrrer dyrelivet, men blot på afstand ser på dyrene. På turen blev der også snakket
om, hvad øvelsesterrænet egentlig er for noget, og hvordan det danske forsvar ejer og
benytter områdets mange forladte huse og bygninger under deres øvelser.

UGEN DER KOMMER
Legoland
ENDELIG…kan vi komme ud af huset, ud på en fælles oplevelse. Derfor glæder vi os VILDT
til mandag, hvor vi som bekendt drager afsted til LEGOLAND. Nogle elever har andre
aftaler og gøremål (f.eks. praktikaftaler og andet), der gør, at de ikke deltager på
udflugten til LEGOLAND, men ellers drager alle mand af hus - der er med andre ord helt
tomt i Opsund på mandag. Vejrudsigten melder sommerligt vejr, men tag alligevel en
ekstra trøje med, man ved jo aldrig om der skulle smutte en lille regnbyge eller kølig vind
forbi. Nogle praktiske forhold omkring turen:
 Alle elever og lærere bliver testet her i Opsund inden afgang, så der er friske beviser
på negativ corona-test, når vi ankommer til Legoland. Vi beder om, at alle elever
over 15 har installeret app’en ”MinSundhed” på deres mobiltelefon, så de kan
dokumentere deres negative test.
 Eleverne må have mobiltelefoner med i skole, ganske som de plejer, og de må have
dem under transporten til og fra Legoland. Ved ankomsten til Legoland indsamler vi
telefonerne og passer forsvarligt på dem indtil vi kører hjemad igen
 Vi kører i vores egne busser lige umiddelbart efter testning i Opsund og tager
morgenmaden undervejs i forbindelse med en lille pause. Eleverne fordeles i
busserne efter, hvor de vil sættes af på hjemturen (Tarm-Skjern-Opsund)
 For at sikre den bedste tur for alle, har vi lavet nogle gå-hold, så alle har nogle at
følges med. Vi voksne fordeler os blandt eleverne, så vi også kan få en på opleveren
og være tæt på begivenhederne.
 For de elever det måtte vedrøre: eventuelle aftaler omkring medicinudlevering til
morgen/frokost fortsætter som hidtil med kontaktlærer som tovholder.
25 års jubilæum for Ungdomsskolen i Opsund
På grundslovsdag den 5. juni i år er det 25 år siden, at Ungdomsskolens formand Gitte
Hansen sammen med ungdomsskoleinspektør J.P. Andersen kunne hejse flaget for den
officielle indvielse af daværende Videbæk Ungdomsskolens bygninger og aktiviteter i
Opsund. Ungdomsskolen havde ganske vist også været i Opsund i perioden 1970-1984,
men der var en ”pause” på 11 år, hvor der i stedet blev drevet produktionsskole i Opsund
gl. Skole, som jo var kommune/sogneskole fra 1908-1970.
Ungdomsklubben oppe på 1. sal hed i den første periode ”FreeTown”, men den nye klub,
der åbnede i oktober 1995 kom blot til at hedde ”Klubben”.
Dagskolen kom til pr. 1. august 1996, men var tyvstartet lidt forinden i foråret 1996 i et
projekt omkring nogle enkelte elever. Skolen hed dengang A-klassen (A for alternativ til
folkeskolen).
Vi har ikke planlagt store jubilæumsarrangementer eller forsamlinger nu, men venter til
starten af det nye år med at finde en eller anden form at markere 25 forrygende år med
ungdom og ungdomsskole i det opsundske mekka for unge 

SOMMERFEST 2021
Vi er ikke helt i mål med planlægningen af dette års sommerfest i Dagskolen, men kan dog
lige i dette fredagsbrev give et par oplysninger. Den egentlige indbydelse følger i den
kommende uge og vil blive udsendt særskilt til alle. Eleverne kan også få et print med hjem.
Dato
Kl.

torsdag den 24. juni 2021
16.30: dimission i gymnastiksalen (kun afgangselever og forældre/andre
voksne i relation m.v. til disse)

17.00: projektudstilling for alle elever og max. 3 voksne (ikke
søskende/venner/kærester), rundtur til alle værksteder inde og ude
18.00: vi byder på et let udendørs sommertraktement (portionsanrettet)
18.30: tak for i aften og god sommer 
Arrangementet gennemføres efter de gældende restriktioner og vejledninger i henhold til
hindring af corona-smitte. Dagskolen opfordrer på det kraftigste til, at alle deltagere møder
frem uden symptomer og øvrigt med gyldigt coronapas i form at negativ testresultat højst 72
timer gammelt eller vaccine-pas mindst 14 dage efter vacc. Læs nærmere om sommerfesten
i indbydelsen.
Der bliver skriftlig tilmelding med angivelse af navne på deltagere pr. mail eller svarkupon.

HUSK at…
…
…
…
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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

GOD WEEKEND 

