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UGEN DER GIK
Ingen fredagsbrev i sidste uge

Vi plejer jo at reklamere med, at der kommer ALTID et fredagsbrev – hver uge. Nogle gange er
det blevet weekend inden det kom ud. Lidt for få indlæg og almindelig travled i butikken gjorde,
at vi ikke fik udsendt et fredagsbrev i sidste uge. Beklager! Til gengæld er dagens nyhedsbrev
ganske fyldigt. God læselyst!

Kajakholdet på tur

Endelig kunne vi komme rigtig på tur med kajakkerne. Vi har været forfulgt af vejrlig som alt for
meget blæst, sygdom m.m. så faktisk må vi konstatere at dette var vores første rigtige tur i
kajakkerne. Men heldig- vis har de indledende øvelser ikke været forgæves, så det rette udstyr
kom hurtigt på og det med at indstille kajakken blev også hurtigt klaret. Og så af sted på tur.
Fredrik valgte lige at teste om lærerne nu også havde styr på teknikken, for kun få min. Og få
meter fra afgang, tippede han rundt. Frederik tog det hele meget roligt og med godt humør og
en fin redning kunne gennemføres. Derefter gik det i stille tempo ned ad Von å. Vi havde noget
regn på turen derned, men heldigvis en lun regn, så det betød ikke så meget. Vel fremme ved
bestemmelsesstedet og præcis til frokost kl. 12 kunne vi nyde de medbragte madder.... men lige
som rugbrødet kom frem, åbnede himlen for sine sluser. Frokosten var nærmest blevet til øllebrød

med flydende pålæg. Heldigvis kunne næsten alle tage det med godt humør og grine lidt af det,
for hvad skulle vi gøre ved det – det var jo ikke nogens skyld. Det blev altså kun til at få taget
toppen af sulten inden vi vendte kajakken og roede tilbage. Hjemme igen blev kajakkerne tørret
af og pakket, det våde tøj skiftet til noget tørt, og alle er vi blevet en oplevelse rigere, for nogle
en sjov og våd oplevelse for
andre en våd og mere træls
oplevelse, For Frederik en
rednings-oplevelse de andre
ikke fik. Naturen byder altid på
oplevelser, man kan bare ikke
bestemme den på forhånd.
En uge senere kunne vi i
endelig komme i kajak-kerne i
fantastisk vejr, så nu kunne der
leges og laves redningsøvelser.
Mathias var supersej og tog
udfordringen op og væltede
rundt og reddede sig selv op.
Det var rigtig flot klaret. Ellers
blev der hygget og vi nød en
god frokost.

Sebastian måtte klare køkkentjansen alene

Sebastian er nu blevet ret sikker i morgenrutinen og har fuldstændig
styr på både at lave havregrøden og scrambled egg - på samme tid.
Han arbejder faktisk rigtig godt i køkkenet, og måske vi kan afsløre en
lille hemmelighed, hvis i ikke fortæller det til hans mor ;), han kan
faktisk godt lide at være i køkkenet og er rigtig god til det. I denne uge
var han alene, og så er det jo bare med at knokle på. Men også det tog
Sebastian på sig og viste godt overblik og selvstændighed - Mega godt
gået Sebastian.
Billedet er fra i forrige uge, for i denne uge var der bestemt ikke tid til
at tage billeder, og som I kan se, kan man jo godt gøre det lidt mageligt,
Især når der skal steges meget torskerogn, og det skal være perfekt
gyldent og ikke sort, det kræver ro og opmærksomhed.

Besøg i Skave

Dette er godt nok en begivenhed fra sidste uge, men stadig værd at nævne. Et lille hold bestående
af Mads, Jannik og Daniel havde i onsdags en stor oplevelse hos Skave Nedbrydning. Vi besøgte
en god ven af Svend, nemlig Steen, også kaldt Fluesmækkeren fra Skave. Han hilste lige på os
og
bød
os
velkommen,
hvorefter vi fik lov af gå rundt i
de mange haller med ting og
sager. Vi så vist nok en brøkdel
af det hele. Mads forsvandt og
nåede ikke frokosten, men
nåede at finde os inden turen
gik retur til Opsund. Alle var helt
øre i hovedet af at se ting, men
mente alligevel at det kunne
være godt at aflægge et besøg
en anden gang. På billedet med
Jannik og Svend foregår der lidt
historieundervisning, da Svend fortæller Jannik om, hvordan skøjter så ud og fungerede i gamle
dage - da Svend var ung. En dejlig dag og en oplevelse rigere.

Fiskeholdet besøgte Jannik

Endnu en beretning fra
sidste uge, da fiskeholdet
besøgte Janik og plejefar
Tage i Stauning. Godt nok
var
holdet
voldsomt
reduceret,
men
det
forhindrede os ikke i at
gennemføre det planlægte
besøg. Da vi mødte op i
Stauning,
havde
Tage
friskfangede
fisk,
altså
fanget fra tidlig morgen
samme dag. En spand med skrubber stod klar og så fik vi mulighed for at se og prøve rensning
og flåning. Janik demonstrerede en flå-maskine, som med det rigtige håndelag kunne tage skindet
af en skrubbe. Det så ret nemt ud, men krævede vise lidt øvelse. Efterfølgende viste Janik os,
hvordan man klargør en rygeovn af den mindre udgave. Her i blev der lagt et par skrubber.
Temperaturen skulle op på minimum 60 grader i en lille halv time. Herefter stod den på hygge i
Tages hus, snak om fisk og tilberedning og meget andet. Tage viste, hvordan han steger skrubber
på panden med rigeligt smør og vi spiste med stor velbehag. Hold da op, hvor var vi mætte og
mætheden blev til træthed, da vi sad i bussen på vej hjem. Tusind tak til Janik og Tage for en
rigtig dejlig og lærerig dag. Men også KÆMPE TAK for posen med skrubber til hele Dagskolen,
som vi spiste med stor velbehag fredag til frokost.

Fotoekspedition til Søndervig

Dagskolens fotohold, bestående af
Bastian, Anders og Christian, var i
tirsdags på fotoekspedition til
Søndervig. Bussen blev parkeret
ved parkeringspladsen ved Houvig
Fæstningen, hvor madpakken blev
nydt i det udsædvanligt fine
septembervejr. Herefter blev kameraerne fordelt, og turen gik ned til Vesterhavet. Der er
utroligt mange fotomuligheder, når man bevæger sig i det flotte strandlandskab, og der
mulighed for at arbejde med både spændende og anderledes kompostioner. Derudover blev
der udforsket bunkers, slået smut med sten i bølgerne og set en død sæl i strandkanten. Når
vi er på tur, bliver der selvfølgelig taget mange rigtig gode billeder, men samtidig giver det
også rigtig gode muligheder for mange gode samtaler om de ting, vi observerer undervejs.

UGEN DER KOMMER
VIGTIGT!
Ny organisering af Dagskolens pædagogiske virke og fordeling af lærerne

Fra i 2020/21 at have været oppe på et elevtal på 28, er vi i indeværende skoleår nede på 18
elever – og tilsyneladende er nye visitationer til Dagskolen ikke lige aktuelle i nærmeste fremtid.
Samtidig skal vi løse en opgave omkring de på forældremødet omtalte ”mellemformer”, hvor vi
populært sagt skal have gedigen Dagskole-viden ud at arbejde udenfor Opsund for en nærmere
defineret gruppe elever, der henvises/visiteres til en midlertidig ”mellemformsløsning”.
Vi har været nødt til at tilpasse lærerkollegiets arbejdsfordeling til den nye virkelighed, da elever
i mellemformer er aktuelle, samtidig med at elevtallet på Dagskolen er stagneret på de 18 elever.
Grundlæggende betyder det fremadrettet, at der i den nære fremtid er
 16 elever på Dagskolen Opsund med lærerteam bestående af Karina, Søren, Rasmus og
Paw – suppleret med Svend om fredagen
 2 elever fra Dagskolen og op til 6 nye mellemforms-elever undervises fremadrettet af
Hanne og Svend. Det foregår på forskellige lokationer.
Det er vores forhåbning og forventning, at elevtallet på Dagskolen Opsund igen vil stabilisere sig
omkring ca. 20 elever, så vi kan få en lærernormering igen på 5 fuldtidslærere. Samtidig forventer
vi også fremadrettet, at det meget erfarne personale fra Dagskolen skal og kan medvirke
i ”mellemformer” i helt specifikke opgaver, som netop kan gøre brug af vores viden og erfaringer.
I vil naturligvis blive orienteret i senere fredagsbrev om den mere konkrete indvirkning på
skoledagen (hold, fag, kontaktlærere osv.), men grundlæggende sker der ingen deciderede
ændringer af skoletid, indhold, årsplan.

Knallerthold i Dagskolen

Det er lykkedes at danne et hold til erhvervelse af
knallertkørekort for Dagskolens elever. Der er 4
elever, der har udtrykt interesse. Disse elever skal
tilmelde sig via ungdomsskolens hjemmeside på

https://riskus.dk/index.php?open=5021

hvor både tilmelding og betaling foregår. Der er frist
frem til næste fredag 1/10 for tilmelding. Herefter
udsender vi en plan for undervisningen, der både
omfatter teoriundervisning, øvekørsel, kørsel på vej
samt færdselsrelateret førstehjælp.
Det organiseres som undervisning på torsdage og
fredage i skoletiden. Undervisningen foregår i vores
lokaler på Birkmosevej i Ringkøbing. Mogens Kjerulff
klarer befordringen fra Opsund, hvor eleverne bare
møder ind som normalt, og han er med hele dagen.
Flere praktiske oplysninger vil fremgå af det
deltagerbrev vi udsender til de tilmeldte elevers
forældre.
Undervisere på holdet vil være ungdomsskolelærer
Michel Stevne Jansen og førstehjælpslærer Ole
Buchreitz.

Fortsat kvik-test i Opsund

Der vil fortsat 1 gang ugentligt fra 1. oktober være
mulighed for at få en antigen-test (kvik-test) i Opsund.
Det er en del af hele genåbningsstrategien, at der fortsat
skal være en test-indsats på skolerne.
Det er såmænd stadig os selv, Ungdomsskolen, der skal
drive test-indsatsen med ca. 16 medarbejdere.
Såfremt der på skoleområdet opstår større smitteudbrud
har vi også et akut-udrykningsteam, der kan komme ud
på de ramte skoler og teste alle elever og personale
indenfor 1 time på dag 0.

HUSK at…
…
…
…
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…
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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
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