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UGEN DER GIK
Pandekager i lange baner
Frokosten om mandagen er noget med
pandekager, og det vil det være indtil
efterårsferien - medmindre vi får protester imod
det 
Mandags-madholdet plus Toke har tjansen med
at lave pandekager, fyld og tilbehør. Først kræver
det dog en oplæring i håndværket og her kommer
Svend ind i billedet, for det er ham, der er
pandekage-læremesteren. Han har nem-lig bagt
tusindvis af slagsen. Efter tur kommer de unge
mennesker omkring teknikken med specielle pandekage-plader og lærer, hvordan man
får det rette håndelag og følelsen ind i kroppen. I mandags var alle igennem den
indledende runde, og Svend var yderst tilfreds med deres præstationer. Det bliver godt,
det bliver altid godt, for en pandekage kan altid spises, også selv om den er lidt flosset i
kanten.
Ud & Æd
Det minder lidt om ”Nak & Æd”, men er dog noget helt andet. Valgfaget med dette lidt
særprægede navn fik sin debut i tirsdags. Vi drog afsted med en seks unge mennesker,
da ”Drone-holdet” var så heldige, at de kom med for at øve sig i drone-foto. Forinden
havde vi pakket en kasse med diverse mad-remedier og selvfølgelig brænde m.v. til bålet.
Turen gik til Præstbjerg Naturcenter, hvor der er to bålpladsen og derfor næsten altid
plads. Straks efter ankomsten påbegyndte vi forberedelserne til dagens måltid. Christian

tog sig af optænding af bålet, Daniel og Bastian drog med Svend ud for at finde urter,
bær og andet godt til at forskønne vores måltid med. Toke, Jannik og Anders tog sig af
såvel kødet over bål og snittearbejdet med grønsagerne. Menuen var pandebrød med
oksekebab, salat og persille-hvidløgsdressing. Til dessert var der æblegrød med skyr,
hakkede mandler og chokolade. Sankeholdet kom retur med en lille håndfuld
mosebøllebær og tyttebær plus spæde mælkebøtte blade, som tilbehør til menuen. På
deres vej mødte de en fårehyrde og fik en snak om faget. Alle blev mætte og alle roste
endda maden, som var en fælles indsats. Mad smager bare godt under åben himmel.
Velbekomme 


FISK fangede en fisk
Mærkelig overskrift, vil man måske mene, men det er ikke
en selvfølge, at vi fanger noget. Valgholdet FISK vil tage på
fisketur, men også opleve fiskeribranchen fra molekanten
ved Hvide Sande, se Fiskeriets Hus m.v. Vi startede dog ud
at lufte fiskestængerne en lille smule, da vi drog til
fiskesøen ved Ringkøbing. Janik fik lov til at bestemme
destinationen, og det var da også ham, der trak fisken i
land. Saleh var der glade modtager - hvad mon de fik at
spise til aften hjemme hos Saleh i går? Daniel har tidligere
været med på fiskeholdet, men for Saleh var det en helt ny
oplevelse. Vejret var med os og stemningen var go’. Knæk
og bræk 

UGEN DER KOMMER
Ryste-sammen-tur til Lyngtoppen
Som nævnt og bekendt flytter Dagskolen i dagene tirsdag den 31/8 til torsdag den 2.
september undervisningen til lejren ”Lyngtoppen” ved Sønderbjerg Strand på Thyholm.
Om mandagen klargøres og der pakkes trailere og køretøjer. Eleverne møder ind til
almindelig skoletids start kl. 8.15 tirsdag. Ligeledes befordres eleverne hjem torsdag til
almindelig tid kl. 13.45. Fredag er en velfortjent fridag.
Der udleveres i næste uge en pakkeliste og tøj m.v. som vi anbefaler I medbringer. Er
der spørgsmål til denne, bedes I tage kontakt til kontaktlæreren.
Vi er ikke ens og har ikke alle de samme forudsætninger. Derfor er der for nogle elever
lavet særlige aftaler omkring, hvordan de deltager på turen. Programmet på selve lejren
er ens for alle – man kan ikke deltage på turen og melde pas på alle aktiviteter, men vi
tager (ligesom i hverdagen i Opsund) naturligvis individuelle hensyn. Programmet for de
enkelte dage indeholder masser af ude-aktiviteter i naturen men også masser af tid til
spil, leg, hygge ved bålet, tid til at snakke, spise, bage snobrød osv.
Boller og kage til ryste-sammen-turen
Er der mon nogle forældre, der kunne tænke sig at bage lidt til vores
ryste-sammen-tur? Vi vil meget gerne have nogle boller til vores
morgenmad og noget kage til aftenkaffen  Har I lyst at hjælpe, så
skriv til kontaktlæreren - I bestemmer opskriften - vi er ikke kræsne

Rygere på ryste-sammen-turen
Vi er på Dagskolen bekendt med, at enkelte elever er rygere. Dagskolen er jo RØG- og
TOBAKSFRI, men på ture med overnatning kan disse elever kan med tilladelse fra
hjemmet opnå en ”særlig rygetilladelse” på turen (opringning, sms eller seddel til
kontaktlæreren). Det er dog Dagskolen, der bestemmer, hvor der må ryges og hvornår
der må ryges. Cigaretter og lightere deponeres hos en af lærerne mellem rygepauserne.
Rygning foregår væk fra lejrområdet på anvist sted.
Kostpenge
Vi beder om indbetaling af kostpenge i forbindelse med rystesammen-turen kr. 150 kontant til ungdomsskolens kontor
ELLER på mobilepay 825107 senest den 27. august. Skriv
elevens navn + LYNGTOPPEN i felt vedr. betaling.

Forældremødet torsdag den 9. september
Som varslet i opstartsbrevet i forbindelse med skolestart, afholder vi forældremøde på
Dagskolen torsdag den 9. september, kl. 19.00-21.00 i Opsund.
Mødet er kun for voksne – eleverne deltager ikke. Vi er vært ved aftenkaffen. Tilmelding
eller evt. afbud på nedenstående kupon eller pr. mail/sms/tlf. til kontaktlæreren senest
tirsdag den 9. september. Vi håber på stor opbakning til forældremødet – der er vigtige
punkter på programmet! På dagsordenen er:


Skoleåret 2021/22
- velkomst & præsentation
- lidt om uddannelsesvejledning m.v. (Christian Birch, UU)
- information om skoleåret, herunder årsplan
- hvordan er starten gået?
- hvad oplever vi, der virker og hvor ser vi behov for indsatser?
- lidt om skituren til Sverige



”Nye Veje” på det specialiserede område i Ringkøbing-Skjern Kommune
- hvad går det ud på?
- læs eventuelt mere på kommunens hjemmeside
https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/boerne-og-familieudvalget/dag-ref-boerneog-familieudvalget?AgendaID=3358#0daa0eb1-3cc9-4fe8-bc06-79ed34ade983
- hvad er allerede politisk besluttet?
- organiseringen i distrikter og områder
- hvad betyder det for Dagskolens elever, medarbejdere og forældre?
- input til høringssvar fra medarbedere, UMF (Ungdomsskolens Medarbejder
Forum)
- input til høringssvar fra forældrekredsen



Kaffe og dialog i kontaktgrupperne
- tid til snak
- valg af forældrerepræsentant og suppleant til ungdomsskolebestyrelsen

MDP-udflugt til Aarhus / Blå Mandag
En sjov oplevelse følges af endnu én af slagsen! Efter ryste-sammenturen er der som nævnt elevfridag fredag den 3. september. Men
allerede mandag den 6. september går det løs igen, da vi indbyder
til Meld-Dig-På (MDP)-tur til Aarhus.
Det skal ses som en kombination af en skoleudflugt og en mulighed for
konfirmander i sidste skoleår og i år får mulighed for at komme på Blå
Mandag.
Der er indmøde på Dagskolen til almindelig skoletids start kl. 08.15.
Herefter triller vi mod Aarhus i 3 x minibusser. Undervejs spiser vi
morgenmad på en rasteplads, toiletpause m.v.
I Aarhus går vi i grupper rundt til forskellige seværdigheder i midtbyen
(Strøget,
Domkirken,
Bruhns
Galleri,
Aarhus
Havnefront,
latinerkvarteret, Salling Rooftop, Aros m.v.). Efter frokost tager vi i
Tivoli Friheden, hvor entré og turpas er inkluderet. Vi returnerer til
Opsund, hvor vi forventer hjemkomst kl. 16.30. Vi beder om at
forældre afhenter eleverne her.
Dagskolen sørger for befordring, morgenmad, frokost, entréer og Tivoli
Friheden. Alle elever vil få udleveret et ”konfirmand-kort” med muligheder for diverse
fordele og rabatter. Vi har valgt ikke at opkræve deltagerbetaling for turen, da den
opfylder et længe ventet ønske om en social tur og da den supplerer ryste-sammenturens intentioner. Arrangementet gennemføres i øvrigt i samarbejde med Ungdoms-

skolen og SSP, som samme dag har en flok elever med på Blå
Mandag i Aarhus, men Dagskolen kører eget program og egen
befordring. Der kommer lidt mere info i fredagsbrevet i uge
34.
Vi håber alle elever på Dagskolen vil tage imod tilbuddet –
mange glæder sig allerede. Dog er udflugten en såkaldt
MDP-tur og dermed er deltagelse frivillig. De elever, der ikke
ønsker at deltage, vil blive tilbudt en ganske almindelig skoledag i
Opsund – dog med værkstedsfag reduceret til køkken.
Tilmelding foregår via nedenstående kupon, som afleveres
kontaktlæreren senest mandag den 30. august.

til

HUSK at…
… ringe ved sygdom/fravær: giv besked til BÅDE chauffør og kontaktlærer eller ring til
Ungdomsskolens kontor 99741820 mellem kl. 07.30 og 08.00
… ordinær tandlæge- og lægebesøg m.v. bedes så vidt muligt aftalt UDEN FOR skoletid
… Dagskolen har tlf. 99741820 (Ungdomsskolens kontor kl. 07.00-14.00)
… ungdomsskoleleder 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 ELLER kontakt kontoret eller John
… Ungdomsskolen og dermed også Dagskolen er RØG- og TOBAKSFRIT område. Det gælder således også
snus, e-cigaretter, nikotin-tyggegummi og lingende

GOD WEEKEND 
---------------------------------------------klip------------------------------------------TILMELDING MDP-tur/Blå Mandag til Aarhus mandag den 6. september
Afleveres til kontaktlærer senest mandag den 30. august
Elevnavn: _______________________________
Forældreunderskrift: ___________________________
Bemærkninger: _______________________________
---------------------------------------------klip------------------------------------------TILMELDING/AFBUD til forældremødet torsdag den 9. september
Afleveres til kontaktlærer senest tirsdag den 9. september
Elevnavn: _______________________________
Antal deltagere i mødet:_____
Vi kan desværre ikke deltage: _____
Forældreunderskrift: ___________________________

