Nyhedsbrev december 2016
Skolens køkkenpraktiksted Baglokalet får selskab, og har forpagtet en
købmandsbutik, der ligger i kolonihaven ved siden af. Vi arbejder i fælleskab
på at få både restaurant og butik til at spire og samvirke.
Otte elever fra Oasen tog på uddannelsesmesse i Roskilde. Turen gav indsigt
i de mange veje, man kan følge, når STU-forløbet er afsluttet. Vi gik rundt
og besøgte de forskellige stande, hvor man kunne tale med elever fra de
forskellige uddannelser.
Sy-værkstedet ’Designer-tøserne’ lærer eleverne om design, syning og
virksomhedsdrift.
To elever er så bidt af arbejdet og kurser med heste,
at de sigter på uddannelser som berider og hestemanager.
Oasen har fået to nye beboere, der er godt integreret i de daglige aktiviteter.
De to nye heste har vundet elevernes hjerte.
Et hold elever har brugt efteråret på at komponere musik og øve
’klassiske’ popsange. Nu er de sidste numre klar til juleafslutningen.
Efteråret har budt på fodboldtræning og kampe mod andre STU-skoler.
Tillykke til vores fodboldhold der har vundet to 1. pladser og en 3. plads i
løbet af de sidste par måneder.
En uhyggelig hyggelig halloween foldede sig ud i Bragesgade. Elever tog en
tur gennem kælderens drabelige Haunted House med skrig og afrevne
lemmer. Oasen har også fejret halloween. Her var eleverne på natløb og
overnatning. Oasen har afholdt juleafslutning, hvor familiemedlemmer
kunne få en tur på hesteryg.
En gruppe drenge har været på overnatningstur i Asserbo. Alle bidrog til
fællesskabet, og der blev gået ture i naturen og spillet masser af spil.

Læs mere om de enkelte begivenheder på de følgende sider…

Baglokalet vil i
front
Skolens køkkenpraktiksted
Baglokalet har
forpagtet en lille
hyggelig, pittoresk,
pastoral og
diminutiv
købmandsbutik, der
ligger i kolonihaven
ved siden af.
Vi planlægger en
lille restaurant i
tilknytning til
butikken. Et tæt
samarbejde mellem
køkken og
købmandsbutik vil
give undervisningen
en ny dimension.

Vi har en aftale med kolonihave-foreningen, om at vi kan laves små events - til glæde for eleverne
og måske også for omgivelserne.
Uddannelsesmesse peger på mange muligheder
Roskilde Katedral Skole inviterede til uddannelsesmesse den 8. nov.
Det fik otte elever fra Oasen til at tage af sted til en hyggelig aften med
indsigt i forskellige uddannelser såsom dyrepasser, landmand,
hestemanager, tandtekniker og anlægsgartner. Nu ved vi mere om, hvordan
de forskellige uddannelser er bygget op og hvad der kræves - og måske der
er opnået en større afklaring af, hvilken retning eleverne vil gå efter STUforløbet. Vi blev i hvert fald klogere på de mange muligheder ved at gå
rundt og tale med de elever, der er godt i gang med uddannelserne.

Syværkstedet tilbyder læring om design, syning og egen virksomhed
Hos ’Design-tøserne’ lærer eleverne:
- at sy i forskellige materialer
- at følge en vejledning og udvælge de rigtige materialer til en
tøjproduktion.
- at indkøbe materialer på internettet og i detailhandlen.
- at fremstille tasker og toiletpunge.
- at sy en drømmekjole, frakke eller bukser. Kun fantasien sætter grænser.
- at lave instruktionsvideoer til egne projekter.

Videoerne kan lægges på YouTube og Facebook og bruges, hvis man vil
starte sin egen forretning eller søge ind på en sy- og designskole.
Følg syværkstedet som vi kalder ’Designer-tøserne’ på Facebook:
https://www.facebook.com/designertoeserne/

Nye beboere i Oasen får flere elever med på skovtur
Oasen har fået to nye beboere. Fjordhestene Kasper og Josefine har haft et
liv som turistheste på Samsø, før de slog sig ned i Oasen med deres
prærievogn. Med hestevognen kan elever, der er utrygge ved at sidde på
hesteryg, også opleve en skovtur med de store, rolige og fredselskende dyr.
Kasper og Josefine er gemytter, der kan styres af alle - ikke kun fra vognen
men også fra hesteryggen. Heste og hestevogn er faldet godt til, og eleverne
er vilde med dem.

Nye toner i musikværkstedet
To nye musiknumre har set dagens lys i vores musiklokale. Tre måneders
arbejde med at komponere musik har udmøntet sig i popnummeret ”Sun and
moon” med et guitartema spillet af Jonas og det sambainspirerede nummer
"Espía de la samba". Begge numre er instrumentale, og vi glædede os over
at kunne optræde med dem til vores juleafslutning.
Nogle elever komponerer musik på egen hånd. De andre elever bliver
indført i musikken af komponisten, inden hele nummeret spilles af hele
holdet.
Desuden arbejder vi med diverse kopinumre, som eleverne udvælger. Vi har
spillet "Billie Jean" og "Beat it" af Michael Jackson, "Hold the line" af
Toto, "Lose yourself" af Eminem, "Wise men" af James Blunt, "Fast car" af
Tracy Chapman, Smilende Susie med Birgit Lystager og mange flere.

Mestre i sammenhold, sportsånd og medaljer
Erhvervsskolens fodboldhold har hele efteråret trænet hver torsdag. Holdet
har deltaget i to fodboldturneringer i årets sidste måneder.
Den ene var udendørsturneringen Challenge League, hvor forskellige STUskoler mødtes til kamp i Mimersparken hver anden onsdag. Undervejs har
der været en gennemført god stemning på holdet, alle har bakket hinanden
op, og holdet endte naturligvis på en flot 1. plads.
Den 1. december deltog holdet i en street-turnering på Game, Vesterbro,
hvor der igen blev spillet mod andre STU-skoler.
Vi fik en sej bronzemedalje. Stemningen var høj, og vi havde en hyggelig
dag.

Den 15.
december gav
drengene den
igen en topskalle og vandt
1. pladsen i
Challenge
League Julecup i
Nørrebroparken.

Livlig halloween
Modige elever med blodige kostumer og malede ansigter blev sendt ned i
the Haunted House i kælderen i skolen på Bragesgade. I mørket lød der
skrig og uhyggelige lyde. Mellem spindelvæv, blodspor og afrevne
legemsdele gik eleverne på jagt i en bogstavleg. Inden ord-jagten så vi
gyserfilmen ’The Black Woman’ og spiste en middag i halloween-ånden.
Der var lagt sjæl i det drabelige look. I en måned op til halloweenfesten
den 28. oktober, blev der lavet egne dækkeservietter, bordkort,
sodavandsetiketter og forberedt sjov halloweenmad.
Eventen blev mødt positivt af eleverne, der gerne ser succesen fortsætte
næste år. Det var alt i alt en rigtig (u)hyggelig dag.

Årets sidste fejringer i Oasen
Også Oasen fejrede Halloween. Der blev hygget med burger, film, natløb
og overnatning.
Familiemedlemmer var med til julehygge i stalden den 7 december. Vi var
ikke så heldige med vejret som vi plejer, det regnede og stormede
voldsomt hele eftermiddagen. Humøret var dog i top, og vi var 25 til
æbleskiver, kaffe, te og sodavand. Elever og heste var klædt ud, og
forældre og søskende kunne tage sig en ridetur.

Drengetur ryster gamle og nye elever sammen
Midt i november tog alle drengene fra afdelingen i Bragesgade til et
sommerhus i Asserbo. Vi tog afsted, for at gamle og nye elever kunne
lære hinanden bedre at kende.
Det var en kæmpe succes, og drengene råhyggede sig. Der blev gået ture
til skov og strand samt spillet air hockey, bordfodbold, billard
og PlayStation. Husets lille swimmingpool blev også benyttet flittigt. Vi
lavede morgenmad, frokost og aftensmad i fællesskab. Det var en ren
fornøjelse med 16 drenge fulde af godt humør og rummelighed over for
hinanden.

Tak for godt samarbejde i 2016!
Glædelig jul og godt nytår.
Personalet ved Erhvervsskolen af 2011

