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UGEN DER GIK

Fiskeholdet på visit i Hvide Sande
Fiskeholdet kan andet end at tage ud og
fiske. I går var vi i Hvide Sande og her
havde Svend lavet en aftale med en god
bekendt, der kunne berette om livet ved
fjorden for 60 år tilbage. Per kunne
berette om store mængder af fisk, kolde
vintre, børn der arbejdede for 25 øre i
timen og meget mere. Dengang gjorde man det, man blev bedt om og hjalp til i familien
- det var en nødvendighed. Man gik også kun i skole til omkring 7. klasse, herefter
handlede det om hårdt arbejde og fiskeri. Per fremviste flere gamle diselmotorer fra
tidligere fiskekuttere og garn i alle afskygninger. Det var en fantastisk oplevelse, og Per
var rigtig god til at fortælle og fange vores opmærksomhed.
Koncentration til pletskud

Når lejlighed byder sig, har vi
et godt samarbejde med
Ulfborg Skyttecenter, hvor
eleverne på Dagskolen kan
afprøves i deres skydefærdigheder. Det kræver høj grad af
ro, koncentration og vedholdenhed. Og dét viste eleverne i stor og fornem stil denne gang. Skuddene sad tæt i eller
tæt på midten – og så er der også lige nogen, der godt på vej til at ramme skiven..næste
gang 
Forældremødet
Tak til alle medvirkende for en godt, positivt og meget konstruktivt forældremøde. Der
blev givet en tilbagemelding fra lærerne på, hvordan opstarten har været og at vi nu efter
mange ture ud af huset, lejrskole, Aarhus-tur osv. trænger til ”arbejdsro” i hverdagen.
Med møje og lidt teknisk besvær fik vi også vist film og billeder fra turen til Lyngtoppen –
med dronehjælp. Den ligger på en lukket Dagskole-YouTube-kanal, hvortil I kun kan få
adgang via direkte link https://youtu.be/n8n0u_wT8Us
I kan også lige få link’et til dronefilmen fra sidste skoleårs projekthold, der ligger på
samme lukkede kanal, https://youtu.be/AnaGW72Kpss
Vi talte meget om sprog og signaler. Der er god forståelse for og forældreopbakning til,
at vi i samarbejde guider de unge mennesker på Dagskolen i retning af et helt almindeligt
sprog, som ikke indeholder eder og forbandelser og slang for dit og dat – ofte også f…
ordet og vendinger ”syd for bæltestedet”. På Dagskolen har vi med unge mennesker at
gøre og det er naturligt, at det er en ungdommelig jargon – men vi ønsker en skole, hvor
unge taler almindeligt, forståeligt og uden et sprog, der sårer, krænker og skaber
utryghed. Det kan få konsekvenser for fremtiden – også uddannelses- og jobmæssigt –
hvis man ikke lærer de almindelige sproglige spilleregler og hvordan man taler til
hinanden.

Der var en kort introduktion til skituren som jo løber af stablen i dagene fredag den 25.
februar til fredag den 3. marts 2022 (hjemkomst torsdag over midnat). Der afholdes
skimøde efter jul, men der udsendes informationer løbende enten i fredagsbreve eller som
bilag.
Nyvalg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen
Da den tidligere forældrerepræsentant og denne suppleant ikke længere har skolesøgende
børn på Dagskolen, var der lagt op til nyvalg til disse poster for skoleåret 2021/22.
Valgets resultat var:
Jacob Jensen (Christians far) blev valgt. Michelle Bjerre (Mathias’ mor) blev valgt som
suppleant.
Første opgave bliver deltagelse i et ansættelsesudvalg i relation til besættelse af stillingen
som afdelingsleder på Specialcenter Øst, som Dagskolen bliver koblet tæt sammen med i
det fremtidige arbejde omkring Nye Veje og de såkaldte videnscentre på det specialiserede
område.
Forældrerepræsentanterne kan kontaktes via tlf. eller mail:
Jacob Jensen, jacobcmc@outlook.dk, 4046 2809
Michelle Bjerre, michellegammelmark@gmail.com, tlf. 5132 3252
Ligeledes kan indlæg fra forældrerepræsentanterne til resten af forældrekredsen sender
ud via ungdomsskolens kontor eller via fredagsbrevene.
Nye lækkerier
På ”Ud&Æd” holdet er man ved at være eksperter i bålmad.
Der bliver kokkereret til den store guldmedalje, og der
findes ofte gode råvarer i den vilde natur. På sidste tur blev
der endda kreeret en lækker dessert over bål: bagt æble
med mørk chokolade og frisk flødeskum. Dét er kræs 

Organiseringen af Nye Veje - høringssvar
På forældremødet blev der efter oplæg fra John drøftet perspektiver
og vinkler på det forslag til organisering af Nye Veje på det
specialiserede område, som foreligger til politisk beslutning i
Børne- og Familieudvalget og siden hen Byrådet.
Der kom mange relevante input. Disse sammenskrives med
tilsvarende input fra medarbejderne (MED3 også kaldet
Ungdomsskolens Medarbejder Forum) til et samlet høringssvar.
Det var tydeligt, at det var meget vigtigt for forældrekredsen at
sikre, at den nye organisering ikke ville rokke ved Dagskolens
fundament og nuværende muligheder og organisering.
Netop det, at Dagskolen er organiseret under Ungdomsskoleloven, og de værdier,
erfaringer og særlige tilgange, der er opbygget i Opsund i løbet af de forløbne 25 år
omkring en alternativ, anerkendende og meget relationsbåret skoledag, er et MUST for
elevernes forsatte trivsel og læring.
Der var god forståelse for, at arbejdet med de såkaldte elever i ”mellemformer” i gråzonen
mellem det almene og det specialiserede er et område, som Dagskolen godt kan byde ind
på og være med til at dele viden med andre skoler og få inspiration med hjem.
Der kom tydelige meldinger fra forældrekredsen om at involvering i mellemformer IKKE
må forringe ressourcerne og tiden til de elever, der går på Dagskolen, men at der bør
laves en minimums-tildeling, der sikrer Dagskolens kerneopgave og at opgaver med
mellemformer vil kræve tildeling af ligeledes faste normeringer/timer/stillinger. Der bør
samtidig sikres den nødvendige ledelsetid.

I øvrigt blev der nikket til, at det ikke blot var Dagskolen, der kunne medvirke ind
over ”mellemformer”, men at også ungdomsskolens fritidsundervisning og SSP kunne
involveres. Høringssvar formidles til alle forældre til orientering.
Opdatering Corona-restriktioner m.v.
Der er netop udsendt stort informationsmateriale til alle skoler i landet i forhold til nye
retningslinjer, testning, gode råd osv. på corona-området.
Vi vil snarest muligt videresende relevante bilag og beskrive planen specifikt for Dagskolen
for det fremadrettede fokus på dette område i særskilt mail.
Men kort fortalt vil vi fortsat have et vågent øje på rengøring, håndhygiejne og tilbyde 1
ugentlig test for de elever, der ikke er vaccineret. Indtil 1. oktober vil vi fortsat tilbyde 2
ugentlige tests til alle vaccinerede/ikke-vaccinerede.

UGEN DER KOMMER
Knallertkørekort
En del af Dagskolens elever vil gerne tage knallertkørekort. Det gør
man jo i Ungdomsskolens fritidsundervisning. Nogle af eleverne er
også tilmeldt disse hold via www.riskus.dk
Men nu viser det sig, at der kan blive basis for at oprette et lille hold
internt på Dagskolen for 3-4-5 interesserede elever her i efteråret.
Det vil så foregå i skoletiden som et ”værkstedsfag” fordelt over nogle
uger med teori, kørsel og førstehjælp.
Prisen er fortsat 530 kr. og tilmelding kan foregå via ”ventelisteholdet” på https://riskus.dk/index.php?open=5021
I må gerne give direkte besked, hvis I er interesserede, til John på
40286052 (evt. bare en sms) eller skriv til john.jensen@rksk.dk
Ungdomsskolens hold og ungdomsklubber er startet!
Og der er fortsat
plads på mange
hold (gratis). Der
er
løbende
tilmelding
til
klubberne (200 kr.
for en hel sæson).
John gav en orientering til alle elever i dag. Og mange er interesserede i visse fag og hold
i fritiden. Der kan måske, hvis der er interesse, oprettes et hold i brand&redning (juniorbrandmand) som et værkstedsfag i Dagskolens skoletid.Der er også plantet et frø med
muligheden for en ganske særlig klubaften kun for dagskolens elever. Det vil så være en
torsdag aften som et ganske særligt VIP-hygge-arrangement, hvor også forældre kan
være med. Hvis der er stemning for sådan et socialt hygge-arrangement, vil vi sende
nærmere information ud i kommende fredagsbrev.
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 for både elever, medarbejdere og besøgende. Det gælder således også snus, ecigaretter, nikotin-tyggegummi og lignende.
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