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ER DU FRA 7. KLASSE OG OP TIL 18 ÅR?
-så er Ungdomsskolen UngiAarhus VEST og ØST din mulighed for at deltage i og være medskaber
af undervisning, aktiviteter, kurser, ture, workshops og events med andre unge på samme alder.

I UNGDOMSSKOLEN KAN DU FÅ GRATIS UNDERVISNING I:
dans, dykning, band, gokart, koncert og eventmageri, madlavning, dansk,
engelsk, matematik, foto, Teater, yoga, dronebygning/flyvning, esport, spil-

udvikling, skateboarding, mountainbike, vildmark, ski, motorlære,
, spansk, American history, Cambridge engelsk,
ridning,
matematik på gymnasierne, guitar, App udvikling, billedkunst og meget
meget mere...

fransk

Vores undervisere er super dygtige og BRÆNDER for de fag, de underviser i.
I denne folder kan du læse om alle vores tilbud og finde ud af, hvor og hvornår de foregår.
Bagerst i hæfet er der en kort beskrivelse af, hvordan du tilmelder dig holdene via vores hjemmeside
Har du spørgsmål, eller bøvler du med tilmeldingen, skal du endelige ringe eller skrive til os.
God fornøjelse!

Venlige hilsner
Ungdomsskolekoordinatorerne i VEST og ØST

Niels Rønde
E: niro@aarhus.dk
M: 51575719

Casper Husted
E: cash@aarhus.dk
M: 41857133

Mads Weisbjerg Rasmussen
E: mawr@aarhus.dk
M: 41857670

P.s Man må gerne tilmelde sig og prøve et hold af og så melde fra, hvis man finder ud af, at det
alligevel ikke var noget.
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Bageskolen
Slip din indre bager løs og giv den gas
i køkkenet.
Vi skal hygge os med at lære at bage alt slags brød
og kager. Det er selvfølgelig på et niveau, hvor alle
kan være med. Du vil lære om hygiejne i et køkken,
forskellige bage teknikker, kornsorter og sundhed.
At bage og begå sig i et køkken kræver også en vis
portion samarbejde og disciplin, men vi lover, at
det bliver megasjovt.
Når vi er færdige med vores mesterværker, skal de
selvfølgelig smages men også deles med resten af
klubben. Det skal nok bringe lykke.
Er hygge med vennerne vigtigt for dig og har du
lyst til at lære et velsmagende håndværk, er bageskolen lige noget for dig.

Tidspunkt:
Torsdage kl. 18.00-21.00

Undervisningssted:
Klub Strand
Madkundskabslokalet
Nellikevej 1, 8240 Risskov

Underviser:
Maria Riegels Dypont Simonsen

Opstartstartsdato:
Uge 36

Boksning
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Når man mødes omkring boksning,
er alle lige. Vi har alle træningstøj
på, og skal gennemgå den samme
træning.

Tidspunkt:
Åby Skole: Onsdage kl. 15.00-16.45
Engdalskolen: Mandage kl. 15.00-16.00
Midtbyklubben:
Tirsdage kl. 18.00-20.00
og torsdage kl. 17.00-19.00

Undervisningssted:
Åby Skole, Åbyvej 80, 8230 Åbyhøj
Engdalskolen,
Hovedgaden 5, 8220 Brabrand
Midtbyklubben,
Nørre Allé 30 b, 8000 Aarhus C

Underviser:
Jeppe Morell

Opstartstartsdato:
Uge 36

Det er en enmandssport, men vi gennemfører
altid træningen sammen. Derfor er holdet afhængig af den enkelte person, og vi støtter hinanden til at gennemføre træningen, når det bliver hårdt. Boksning kan samtidig være et godt
pusterum for unge, der har brug for et afbræk
fra skolens travle liv.
Mange af de øvelser, vi arbejder med i boksetræningen, er partner øvelser. Derfor vil deltagerne skulle samarbejde med hinanden på
tværs af holdet, hvilket kan skabe fælles oplevelser og danne nye relationer.
Det kan være fysisk udfordrende, men der vil
blive taget hensyn til de enkeltes ønsker. Derfor er der både plads til, at nogle kan prøve
at bokse teknisk mod hinanden, mens andre
træner teknik med en træner på plethandsker. Niveauet kan derfor korrigeres, så det er
i FLOW med den enkelte deltager. En bokse
session vil typisk vare en time, og vil bestå af
opvarmning, tekniske bokse øvelser (2 og 2),
sandsæk program, og afsluttende et fysisk program der skal styrke kroppens muskler og led.
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Bordrollespil
Er du til Ringenes herre, Hobbitten,
Starwars eller bare generelt vild med
eventyr/ fantasy genren, så er bordrollespil sikkert noget for dig.
Du kan blive en del af eventyret sammen med dine
venner eller kommende venner.
Til dig der ikke kender bordrollespil, så går det ud
på, at du skal styre en karakter. Du vælger alt hvad
personen gør, og mulighederne er uendelige. Du
skal sammen med en gruppe klare utallige udfordringer i det univers, som I vælger at spille i.
Det er hyggeligt, sjovt og mega spændende!

Tidspunkt:
Torsdage kl. 18.00-21.00

Undervisningssted:
Klub Strand
Nellikevej 1
8240 Risskov

Underviser:
Kristoffer Mührmann-Lund

Opstartstartsdato:
Uge 36

Danmarkshistorie på tur
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Danmarkshistorie på tur giver
historieundervisningen en yderligere dimension.
Holdet indeholder 8-10 ture på et år, hvor
vi skal ud og opleve spændende historiske
monumenter eller områder i Danmark. Turen kunne for eksempel gå til København,
hvor den danske kongerække, indførelsen af
demokrati, forskellige kriges aftryk på byen
osv. kunne blive sat under lup. Du vil også
selv kunne have indflydelse på, hvor turene
skal gå hen, så dine historiske interesser
kan blive tilgodeset.
Holdet vil ikke køre hver torsdag, men kun
et antal relevante torsdage op til en tur.

Tidspunkt:
Torsdage kl. 16.00-18.00 i klubben
og lørdag/søndage/helligdage på tur

Undervisningssted:
Klubben Risskov
Vestre Strandallé 97
8240 Risskov

Underviser:
Ulrik Christensen
og Rasmus Callsen

Opstartstartsdato:
Uge 36

Dance is all
you need
Dance is all you need er et dansehold,
hvor vi har fokus på at lære at danse der arbejdes altså både med teknik og
koreografier, og vi sigter efter at lave et
fedt program, som vi kan opvise med til
sidst i sæsonen.

Tidspunkt:
Mandage kl. 16.30 - 18.30

Undervisningssted:
Midtbyklubben
Nørre Allé 30 B
8000 Aarhus C

Underviser:
Charlotte Kirchhoff

Opstartstartsdato:
Uge 36

Dans
i A45 og Risskov

Tidspunkt:
A45: Torsdage kl. 19.00-21.00
Risskov: Onsdage kl. 19.00-21.00

Undervisningssted:
Holdet er et dansehold, hvor jeg
tilbyder danseundervisning.
Timerne indebærer undervisning inden for forskellige dansegenre med teknik, opvarmningskoreografier, basic teoretiske begreber og selvfølgelig arbejde
med koreografier.
Kom ned og vær med, det bliver super sjovt.

Ungdomskulturhuset
Tage Hansensgade 2
8000 Aarhus C.
Bygning 7. (Salen)

Underviser:
Miriam Leander Petersen

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Det er intet krav, at man har danset før. Vi
starter på et niveau, hvor alle kan være med.
Vi danser en masse forskellige stilarter, alt
fra... JAZZ BALLET, MODERNE, FUNK,
DANCEHALL og meget mere. Du, som danser, vil være med til at bestemme, hvad vi
skal arbejde med.

Dans på
Skjoldhøj
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Kan du lide at danse og optræde? Der
danses indenfor genrerne Hiphop,
house og Dancehall. Lær at lav dine
egne koreografier, og vær med på et
hyggeligt dansehold.
Tidspunkt:

Underviser:

Tirsdage kl. 17.00 – 19.00

Trine Munkvad

Undervisningssted:

Opstartstartsdato:

Skjoldhøjskolen
Musiklokalet
Skjoldhøjvej 11, 8381 Tilst

Uge 36

Dans,
hiphop og
dancehall
Kan du lide at danse og optræde?
Der danses indenfor genrerne hiphop, house og dancehall.
Lær at lav dine egne koreografier og vær’ med
på et benhårdt og ambitiøst dansehold. Dancehall har rødder i afrikansk dans, men indeholder
også teknikker fra bl.a. mavedans samt blandes
ofte med hip hop trin. Udover Dancehall og afrobeat musik, anvendes der i dag også andre musikgenrer til stilen såsom hip hop, soul og R&B.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 17.00 – 21.00

Undervisningssted:
Fritidscenter Ellekær
Ryhavevej 42
8210 Aarhus V

Underviser:
Emilie Espichicoque Vestergaard

Opstartstartsdato:
Uge 36

Dansk
Tidspunkt:
Mandage kl. 15.00-16.00

Undervisningssted:
Sødalskolen B-gangen
Louisevej 29
8220 Brabrand

Underviser:
Trine Kjærside
og Karina Sund Laustsen

Opstartstartsdato:
Uge 36.
Helårligt.
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Ungdomsskolen tilbyder undervisning specielt rettet mod elever, som
har brug for at træne færdigheder i
dansk. Der er tale om undervisning
på et lille hold tilrettelagt efter den
enkelte elevs forudsætninger.

Design, grafik
& tegning
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Design, grafik og tegning er for
dig, der godt kan lide at være
kreativ. Vi kommer til at arbejde
med mange forskellige teknikker,
metoder, materialer, og vi skal
arbejde med designprocessen fra
start til slut.
Derudover skal vi også lave en del DIY projekter, og vi skal deltage i kunstudstillingen
Vårsalong.
Undervisningen vil også komme til at indeholde udflugter til forskellige kreative uddannelser og værksteder.
Weekend workshop vil også blive en mulighed.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 17.00 - 19.00

Undervisningssted:
Børnenes Jord,
legepladsens billedkunst lokale,
Thunøgade 2A
8000 Aarhus C

Underviser:
Frederikke Baastrup

Opstartstartsdato:
Uge 36

DIY Shoe lab
Skal du være med på det fedeste
ungdomsskolehold? Vi laver customized stuff.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 15.00-16.30

Undervisningssted:
Åby Skole
Håndværk og Design lokalet
Åbyvej 80
8230 Åbyhøj

Underviser:
Michael Holst Kaanbjerg

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Du medbringer selv sko, covers, airpods eller andet.
Vi sørger for alt: maling, airbrush, sikkerhedsmasker,
imprægnering m.m. Vi øver os - bliver bedre og laver
sindssygt fede og unikke produkter sammen. Alt hvad
du producerer, er selvfølgelig dit eget.

Dommeruddannelse
Ungdomsskolen, UngiAarhus,
Get2sport og DBU tilbyder i fællesskab fodbolddommeruddannelsen.
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Kunne du tænke dig at få erfaring med at lede,
kommunikere, tage ansvar og løse konflikter?
Vil du gerne have et fritidsjob, hvor du samtidig
får motion og et stort netværk? Så bliv uddannet som fodbolddommer.
Vidste du at...
•	Du som fodbolddommer får verdens bedste
fritidsjob
•	Du selv kan vælge dine arbejdstider
•	Lønnen er den samme som andre fritidsjobs
•	Du nemt kan tjene 15-20.000 kroner skattefrit om året
•	Du får en lederuddannelse samt kompetencer og erfaringer, som kan styrke dit cv og
bruges i forbindelse med studier og i din civile karriere
•	Du får sparring med kompetente vejledere
og dommerudviklere
•	Du får mulighed for højt kvalificeret efterud•
dannelse, så du hele tiden udvikler dig og får
nye udfordringer
•	Du får gratis motion og masser af frisk luft
•	Du får et netværk og venskaber for livet

Tidspunkt:
Vides ikke endnu

Undervisningssted:
Vides ikke endnu

Underviser:
Vides ikke endnu

Opstartstartsdato:
Vides ikke endnu

Læs mere om dommeruddannelsen her: https://www.dbu.dk/uddannelse/dommeruddannelse/

Tidspunkt:
Tirsdage & Torsdage
kl. 16.00 - 21.00

Makerspace Gellerup er et kreativt træningscenter for hjerne og hænder.

Undervisningssted:

Det handler om at bruge hinandens kompetencer og
producere noget. I makerspace får du mulighed for at
prøve alle vores seje maskiner. Vi har lasercutter, 3D
printere, klistermærkemaskine, og du kan også lave
dit eget tryk på t-shirt.

Underviser:

Hvis du går med planer om at blive designer, ingeniør, arkitekt, kunstner eller opfinder, så er Makerspace
Gellerup noget for dig.

Ungemiljøet Tovshøj,
Janesvej 2
8220 Brabrand

Jens Hyldegaard

Opstartstartsdato:
Uge 36

_ side 15 _

MakerSpace
Gellerup
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Drone
Akademiet
På Drone Akademiet flyver du
med fremtidens teknologi og
vores slogan er: Build - Race Crash - Repeat....
Du lærer alt om droner - og alt om at flyve med droner... Vi flyver micro droner. Vi
bygger droner om til FPV droner. Så ”sidder” vi nemlig som piloter ombord på
dronen. Senere bygger vi rigtige FPV racer
droner.
Og så racer vi - og holder konkurrencer så crasher vi, og så reparerer vi. Udover
alt det sjove vil du specifikt lære en del om
fysikkens love samt få et loddekursus.

Tidspunkt:
Århus Statsgymnasium:
Tirsdage kl.17.00 - 20.00
Gellerup Globus 1:
Torsdage kl.17.00 - 20.00

Underviser:
Michael Nørgaard

Opstartstartsdato:
Uge 36

Dykning

Alt det og mere til har du mulighed for at opleve på
dette ungdomsskolehold, hvor du lærer at dykke og
kvalificerer dig til et Padi Open Water dykkercertifikat, som du kan bruge i hele verden. Kurset består
af en del teori, en del i svømmehallen og en del i
Aarhus Bugten.
Teori undervisningen er onsdage på Gammelgaardsskolen kl. 18-20.30. Tidspunkter for svømmehal og
havdyk varierer. Du får en plan hurtigst muligt efter
første undervisningsgang. Hvis du skal have et dykkercertifikat, er der en egenbetaling på kr. 1.100, der
inkluderer: Padi-bevis og undervisningsmateriale.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 18.00-20.30

Undervisningssted:
Gammelgaardsskolen
Carit Etlars Vej 31
8230 Aabyhøj

Underviser:
Hanne Christensen

Opstartstartsdato:
Uge 36. Helårligt.
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Forestil dig at være vægtløs og det eneste, du kan høre, er dit eget åndedrag og
måske en båd langt væk. En fisk svømmer forbi, og en krabbe ser på dig.

Fix din
gamer-computer
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Vi vil se nærmere på de enkelte dele i
en gamer-computer. Hvor sidder RAM,
CPU, harddisk og grafikkort. Vi vil også
undersøge, hvilke CPU-er og grafikkort
der er hurtige, og hvilke der ikke er.
Hvorledes opgraderer man RAM og harddisk? Der
bliver mulighed for at medbringe sin egen computer, så vi kan kigge nærmere på den.
Der bliver også tid til lidt teori om computeren,
såsom bit, Byte, kB, MB, GB, 2-talssystemet osv.
Måske finder vi også en strømforsyning frem og tilslutter en pære for at måle strømstyrke, spændingsforskel og beregne effekt.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 16.30-18.00

Undervisningssted:
Århus Statsgymnasium
Fenrisvej 33
8210 Aarhus V

Underviser:
Ole Andersen

Opstartstartsdato:
Uge 36

Fotoholdet

Udover at få lært lidt teori om indstillinger
og teknikker, vil du få rig mulighed for ateksperimentere med fotografering i praksis. Vi skal nemlig prøve kræfter med lidt
old school analog, studiefotografering, fotochallenges og meget, meget mere.
Yderligere vil du lære,hvordan man forbedrer og frembringer de bedste elementer fra
billeder ved at udforske forskellige redigeringsprogrammer. Og vigtigst af alt, så
skal vi have det sjovt imens!! Hvad enten
du er øvet eller total nybegynder, så er der
plads til dig på holdet.

_ side 19 _

Fotoholdet er for alle fotoglade
unge, som har lyst til at lære
mere om, hvordan man tager
nogle hammerfede billeder. Et
af formålene med holdet er at
blive klædt på til, at holdet kan
tage ud og dokumentere nogle
af de fede aktiviteter, som Ung I
Aarhus laver.

Tidspunkt:
Torsdage kl. 19.00-21.00

Undervisningssted:
Klub Strand
Nellikevej 1
8240 Risskov

Underviser:
Vides ikke endnu

Opstartstartsdato:
Opstart tirsdag i uge 36.

Det er fuldstændig ligegyldigt, om du har
erfaring med at filme og tage billeder, så
længe du har lysten.

Functional
training
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Functional training is any type
of exercise, that has a direct
relationship to the activities you
perform in your daily life.
There will not be weight lifting only your
own. So everyone can join. It will improve
your, cardio, balance and muscle strength.
My name is Nagai Puntiverio, I have been
a sport coach for 7 years and work around
the world. My teaching will be in English.

Tidspunkt:
Mandage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Ferdinands Plads 1
8240 Risskov

Underviser:
Nagai Puntiverio

Opstartstartsdato:
Uge 36

Fysik Skjoldhøj
Kom og leg i fysik og kemi.

Tidspunkt:

To f/k-lærere tilbyder undervisningen i f/k, hvor det
er dine interesser og spørgsmål, der er i højsædet.

Undervisningssted:

Vi håber, at du vil være med.

Skjoldhøjskolen
Fysik-lokalet
Skjoldhøjvej 11
8381 Tilst

Underviser:
Simon Cortsen og
Kristina Eiberg Nielsen

Opstartstartsdato:
Uge 36

_ side 21 _

Du kan få hjælp både til f/k og biologi. Dertil kan du
få sparring og vejledning til prøven i fælles naturfag.

Fredage kl. 14.45-16.45

Girltalk
& beauty
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Missionen er at skabe et rum, hvor
der er plads til at stille spørgsmål,
om det der kan være svært indenfor
kropspleje og personlig udvikling,
når man er ung.
Vi skal igennem følgende emner:
Taler & sange til konfirmation

Tidspunkt:

Makeup:

Tirsdage kl. 18.00-21.00

•	Hudpleje og kropspleje
•	Hår
•	Kropssprog
•	Sociale Medier
•	Du lærer at tage selvstændige beslutninger
ud fra dine egne behov.
•	Du lærer at samarbejde i grupper og snakke
på tværs af en fælles interesse for beauty og
pigeuniverset.
•	Du lærer at skrive en konfirmationssang og/
eller holde taler og hvorda,n man kan berolige sig selv inden man skal præsentere.
•	Du får værktøjer til at navigere online, og lærer god takt og tone på nettet.
•	Du lærer at byde ind og supplere med dit
personlige bidrag til et fællesskab.
•	Du lærer om diversitet og at finde interessen
for andre mennesker f.eks. kulturforskelle.
•	Du lærer om personlig udvikling.

Undervisningssted:
Klubben Risskov
Vestre Strandallé 97
8240 Risskov

Underviser:
Camilla Jakobsen og Ditte Højer

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Go clayzy
På dette valghold vil du få et indblik i keramikkens forunderlige verden.
Du vil få mulighed for at afprøve nogle af de grundlæggende teknikker til at forarbejde leret, samt forskellige metoder til at dekorere dine kunstværker.
Drejning er en af de teknikker som du vil få et godt
kendskab til.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.30-19.00

Undervisningssted:
Risskov Skole
Vestre Strandallé 97
8240 Risskov
Billedkunst lokalet

Underviser:

Vi kommer også til at beskæftige os med forskellige
brændingsteknikker.

Mette Salling Møller

Der vil være idéoplæg, men også mulighed for, at du
kan arbejde med dine egne ideer. Du behøver ikke at
have forhåndskendskab til at arbejde med ler - men
det er vigtigt, at have lysten til det.

Uge 36

Opstartstartsdato:

Gokart
Er du bidt af fart og spænding?
Er du til motorer?
Er du til sammenhold?
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Så er GOKART lige dig!

Tidspunkt:
Onsdage kl. 18.00-20.30
(Næshøjskolen)

Undervisningssted:
Næshøjskolen
Værkstedet i kælderen
Gl. Stillingvej 424
8462 Harlev J

Underviser:
Preben Vinther
og Casper Mastrup

Opstartstartsdato:

Onsdag den 2. september (uge 36)

• Vi renoverer karter og motorer.
• Du lærer RACETEKNIK til din kørsel.
•	Til hverdag arbejder vi i værkstedet med karterne,
• På lørdage kører vi race på banen.
•	Vi tager til race events, og samarbejder med
flere racing teams i Danmark

_ side 25 _

Gå til film
Tidspunkt:
Ved at gå til film, lærer du blandt andet:
• at skrive filmmanuskripter
• at producere film
• at instruere film
•	at filme, klippe og sætte lys
• filmhistorie, filmmusik og anden filmteori
•	Du får venner og socialt sammenhold samt inspiration, modspil & samspil.
Fordi filmproduktion handler om et stærkt produktionsteam, som samarbejder om en fælles vision
er ”helheden er større end summen af de enkelte
dele”. Derfor lægges der vægt på en åben kritik og
indlæring mellem elev og underviser, og at du kan
tage ansvar for egne valg og samarbejde. Jeres afsluttende filmprojekt bliver vist, i en særforestilling,
i en biograf i Aarhus.

Onsdage kl. 18.00-21.00

Undervisningssted:
Potemkin film,
Fredens Torv 3
8000 Aarhus C

Underviser:
Vides ikke endnu

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Hest i
ØST & VEST
Har du lyst til at lære om heste
både i teori og praksis, så er
dette måske en ide for dig. Du
skal kunne lide heste, ridning
og udeliv.
Lidt erfaring med heste vil være en fordel, men det er ikke et krav. Der er 4 ponyer på stedet, som både kan dressur
og spring.
Vi har en lille ridebane og muligheder
for at ride ude i en park, der grænser op
til stedet. Det kræver påklædning til at
ride udenfor, da vores faciliteter kun er
ude.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 18.00-20.00

Undervisningssted:
Klub2teket
Kappelvænget 52,
8210 Aarhus V

Underviser:
Ophelia Shonah Bräuner
Berkenheier

Opstartstartsdato:
Uge 36

Holdsang

Vi arbejder med stemmen og kroppen og leger
med tekst, rytme og udtryk. Vi laver øvelser og
synger en masse gode sange. I fællesskab lærer
vi vores stemmer bedre at kende og har det sjovt
med at synge sammen!
Alle niveauer og al slags sangerfaring (eller mangel på samme) er velkomment - kom og syng med
os!

_ side 27 _

Kan du godt lide at synge? Kunne du
tænke dig at lære nye, fede sange?
Måske synes du, det er lidt grænseoverskridende at synge alene og vil
gerne prøve din stemme af sammen
med andre. Kom til holdsang!

Tidspunkt:
Mandage kl. 17.00-18.00

Undervisningssted:
Åby Skole
Musiklokalet
Åbyvej 80
8230 Åbyhøj

Underviser:
Andrea Klausen

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Impro-teater

Tidspunkt:

Improvisationsteater som
koncept kender I måske allerbedst fra TV2´s ”Rundt
på gulvet”, hvor deltagerne
bliver kastet rundt i forskellige teaterøvelser uden forberedelse.

Torsdage kl. 16.30-18.30

Undervisningssted:
Klubberne A45
Aldersrovej 45
8200 Aarhus N

Underviser:
Mathilde Lindgaard Møller

Opstartstartsdato:
Opstart uge 36

Impro-teater handler om at spille uden
handling, og resultatet er aftalt på forhånd, det vil altså sige uden replikker
og manuskripter. Vi finder på det hele
på stedet. Gennem lege og øvelser skal
vi sammen blive trygge og dygtige til
at lave impro-teater og have det monstersjovt.
Så hvis du er klar på en mandag aften
med grineflip og udfordringer, så kom
til Impro-teater på A45!

_ side 29 _

Kokkeskole
Vi skal lave sund, spændende og anderledes mad. Vi bruger fortrinsvis
sæsonens grøntsager og frugter, og
vi skal lave lækre desserter.
Vi skal lære at anrette maden, så den ser delikat ud. Du lærer også noget om hygiejne under
madlavningen samt om de sunde kostvaner.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 15.30-18.00

Undervisningssted:
Gammelgaardsskolen
Hjemkundskabslokalet
Carit Etlars Vej 31
8230 Aabyhøj

Underviser:
Jens Villumsen

Opstartstartsdato:
Uge 36. Helårligt.
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Lektiecafe
Ungdomsskolen
Lektiecafe tilbyder lektiehjælp
til børn og unge, som af den
ene eller den anden årsag har
det svært i skolen. Det kan
både være fagligt og socialt.
I lektiecaféen mødes de unge
med vores undervisere for at
få hjælp med lektierne.
Lektiecafeen er hverken en erstatning
for skolens lektiecafé eller en forlængelse af børnenes skoledag - men et
supplement. I lektiecaféen har vi god
tid til de unge og derfor har vores undervisere gode muligheder for at give de
unge ekstra opmærksomhed - både hvis
de har behov for hjælp med at forstå og
lave en opgave, eller hvis de bare trænger til at snakke med en voksen.

Tidspunkt:
Kulturhuset Herredsvang
Tirsdage kl. 16.00-19.00
Fritidscenter Ellekær
Mandag-torsdag kl. 16.00-19.00
Klubben Musvågevej
Onsdage kl. 19.00-21.00
Kalmargade
Torsdage kl. 16.00-20.00

Undervisningssted:
Kulturhuset Herredsvang
Kappelvænget 52
8210 Aarhus V
Fritidscenter Ellekær
Ryhavevej 42
8210 Aarhus V
Klubben Musvågevej
Musvågevej 32
8210 Aarhus V
Kalmargade 31
8200 Århus N

Opstartstartsdato:
Uge 36

Matematik
Ungdomsskolen tilbyder undervisning specielt rettet mod elever, som
har brug for at træne færdigheder i
matematik. Der er tale om undervisning

Tidspunkt:

Undervisningssted:

Sabro-Korsvejskolen
Mandage kl. 16.00 -18.00

Sabro-Korsvejskolen
Sabro Skolevej 4, 8471 Sabro

Sødalskolen
Tirsdage kl. 14.00-15.30

Sødalskolen
Louisevej 29, 8220 Brabrand

Gammelgaardsskolen
Mandage kl. 14.30-16.00

Gammelgaardsskolen
Carit Etlars Vej 31, 8230 Aabyhøj

Engdalskolen:
Kommer senere

Engdalskolen, Hovedgaden 5
8220 Brabrand

Hasle skole:
Fredage kl. 14.30 -16.00

Hasle Skole
Herredsvej 15, 8210 Aarhus V

Opstartstartsdato: Alle hold starter op i uge 36

Matematik
Skjoldhøj
Du er hermed inviteret til ekstra matematik,
hvor du kan lære at knække koden i matematik.
Her tilbydes du undervisningen, hvor der
undervises efter dine behov. Der undervises på alle niveauer fra 6-10 klassetrin.
Så kom og vær’ med, hvis du f.eks. har
brug for hjælp indenfor et specifikt emne,
vil træne prøver eller blive bedre til it og
dynamiske geometriprogrammer.
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Tidspunkt: Mandage kl. 14.45-16.45
Undervisningssted:
Skjoldhøjskolen. Orange hus i 7A
Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst

Underviser: Simon Cortsen
Opstartstartsdato: Uge 36
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på små hold tilrettelagt efter den enkelte
elevs forudsætninger.

_ side 32 _

Tidspunkt:
Du får sms med tidspunkter, når du
er tilmeldt. Så kan du tilmelde dig de
sessions, du vil med på.

Undervisningssted:

Mountainbike
Kom og prøv kræfter med en fed
aktivitet. Ungdomsskolen stiller helt
nye Whyte mountainbikes til rådighed.
Du får et køreteknisk kursus og en masse eftermiddagsture og weekendture i Marselisskoven,
Gellerup Skov, Hasle Bakker, Hinnerup og på
singletracket ved Ebeltoft. Vi tilbyder også kursus i cykelmekanik.

Sødalskolen
Louisevej 29
8220 Brabrand
Skjoldhøjskolen
Skjoldhøjvej 11
8381 Tilst

Underviser:
Stig Michael Sørensen og
Michael Smith Nielsen m.fl.

Opstartstartsdato:
Uge 36

Musikstarter
Band

Klubberne Peter Fabers vej:
Onsdage kl. 17.00-19.00
& Tirsdage kl. 19.00-21.00
Midtbyklubben: Torsdage kl. 17.00 - 19.00
Klub Strand: Torsdage kl. 17.00 - 19.00
Skjoldhøjskolen: Mandage kl. 15.30-17.00
Åby Skole: Torsdage kl. 18.00-21.00
Engdalskolen: Tirsdage kl. 17.00-19.00

Undervisningssted:
Klubberne Peter Fabers Vej
Peter Fabers Vej 35, 8210 Aarhus V
Midtbyklubben, Nørre Alle 30 B, 8000 Aarhus C
Klub Strand, Nellikevej 1, 8240 Risskov
Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej 11, 8381 Tilst
Åby Skole, Åbyvej 80, 8230 Åbyhøj
Engdalskolen, Hovedgaden 5, 8220 Brabrand

Opstartstartsdato:
Uge 36

Underviseren vil tage udgangspunkt i jeres
ønsker og niveauer, og underviserne guider
jer til at lave arrangementer af forskellige
numre. I vil få en forståelse af, hvad de forskellige instrumenter har af funktioner, og
hvilken dynamik de sammen og hver for
sig kan give. Musik skal først og fremmest
være sjovt, og det bliver først rigtig sjovt,
når man kan dele det med andre. I løbet af
året vil der være mulighed for at fremføre
numre ved forskellige koncerter og arrangementer, og skulle der være interesse for
det, så er indspilning også en mulighed.
Du vil også få mulighed for at deltage i
Musikstarter. Musikstarter foregår i efterårsferien, hvor du i 5 dage spiser, sover
og spiller musik sammen med 100 andre
unge fra hele Midtjylland. Du kan tilmelde
dig som solist eller med dit band. I løbet af
ugen vil der være koncerter og workshops
med kendte kunstnere, undervisning af
dygtige musikere samt en stor afslutningskoncert torsdag aften. Det koster 800 kr.
at deltage i denne uge, hvilket er med kost
og logi.

_ side 33 _

Tidspunkt:

På dette hold er der plads til at
alle, og fælles for alle er det, at vi
i løbet af dette år vil beskæftige
os med forskellige genrer, kunstnere og kulturer.

Planet workshop
Genbrug, kosmetik uden kemi, grønt
design, dyrk dine egne fødevarer.
Bliv en del af et hold af bæredygtige unge, der arbejder med makeup uden skadelig kemi, smart genbrug
og opfinder ting, der kan mindske klimaaftrykket.

_ side 34 _

•	Mød andre med samme interesse for bæredygtighed, naturlig kosmetik, genbrug og en grønnere
livsstil
•	Du har her mulighed for at lave din egen kosmetik
uden kemi eller måske et smart tøjmærke af genbrug og nye materialer.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.00-19.00

Undervisningssted:
Midtbyklubben
Nørre Allé 30 B
8000 Aarhus C

Underviser:
Saskia Kjellstrom

Opstartstartsdato:
Uge 36

•	I lærer om grøn opladning af devices og laver
powerbanks af genbrugsmaterialer.
• I ser på ”smart” tøj og where-ables.
• I eksperimenterer med solceller og batterier.
•	Du designer dit helt eget bæredygtige drivhus, så
du og din familie kan dyrke grønt direkte i køkkenet, og opfinder smarte ting, så det bliver selvforsynende.
•	Du designer smarte grønne løsninger, der kan
gøre dig og din omgangskreds mere bæredygtige.
Som afslutning på forløbet inviteres du og de andre
deltagere og jeres familier til at deltage på en idéfestival, hvor de bedste ideer og løsninger udstilles og
præmieres.

Rap Akademiet
Rap Akademiet er et ungdomsskoletilbud i UngiAarhus, hvor unge fra hele
byen mødes i et stærkt fællesskab om
at producere rapmusik og få erfaring i
at gøre kreative idéer til konkrete projekter.

Undervisningssted & tidspinkt:

I processen indgår tekstskrivning som det
bærende element i undervisningen, hvor
deltagerne arbejder med rim, flow, udtryk
og indhold.

Klubben Ellekær
Ryhavevej 40, 8210 Aarhus V:
Tirsdage & Torsdage kl.17.00-21.30
Sødalskolen Klub3
Louisevej 29, 8220 Brabrand:
Mandage kl.17.00-21.00
Tilst Unge Miljø
Havkærvej 20, 8331 Tilst:
Søndage kl.14.00 -18.00
Kulturhuset Herredsvang
Kappelvænget 52, 8210 Aarhus V:
Tirsdage & Torsdage kl.17.00-21.00
Klubben Bodøgården
Bodøvej 96, 8200 Aarhus N:
Mandage kl.17.00-21.00
Ungemiljøet Tovshøj
Janesvej 2, 8220 Brabrand:
Tirsdage & Onsdage kl.16.00-20.00

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Rap er er en del af hiphop-kulturen, og Rap
Akademiet bygger på de samme værdier,
som hiphop-kulturen oprindeligt udspringer af, nemlig at det skal være sjovt at deltage, og at der både er plads til at konkurrere
indbyrdes og at bakke hinanden op i at blive
endnu bedre til det, der interesserer én.

Klubberne Peter Fabers Vej
Peter Fabers Vej 35, 8210 Aarhus V:
Tirsdage & Torsdage kl.17.00-21.00

_ side 36 _

RC biler
Tidspunkt:
På RC-holdet lærer du at styre og køre
en fjernstyret bil. Du lærer også, hvordan man behandler bilen ordentligt,
herunder får viden om teknik og batterihåndtering. Bilerne er avancerede
og alle dele kan skiftes og opgraderes
efter behov.

Onsdage kl. 16.00 – 19.00

Undervisningssted:
Klubben Ellekær
Ryhavevej 42
8210 Aarhus V.

Opstartstartsdato:
Uge 36

Vi arbejder med de unges udvikling i deres kendskab til bilerne og teknikken, der ligger bag. Det er
afgørende, at de unge er motiveret for at lære om
vedligehold og reparation af bilerne.
Projektet vil bestå af et forløb, hvor de unge først
får lov at køre med en bil, senere udfører vi mindre reparationer efterfulgt af mere kørsel og mere
avancerede reparationer.

Vi lever i en travl tid, og vi
bliver konstant udfordret
på vores selvforståelse,
selvværd og forhold til andre.
Du spørger nok tit dig selv:
”Er jeg nu god nok? Hvad
tænker andre om mig? Kan
jeg klare uddannelsen?” Bare
rolig: Det betyder, at du har
en normal og velfungerende
hjerne!

Tidspunkt:
Torsdage kl. 16.30-18.30

Undervisningssted:
Aarhus Katedralskole
Skolegyde 1-3
8000 Aarhus C

Opstartstartsdato:
Uge 36

Stress, angst og depression er bare
nogle af de tilstande, vi oplever, når vi
mister rodfæstet i hverdagen. Skal jeg
fjerne mig fra stressen? Skal jeg kæmpe mod angsten? Hvorfor føler jeg de
her følelser, og hvorfor får jeg de her
tanker?
På reACT udforsker vi sammen - med
hjælp fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy) - en ny og anderledes måde at møde de følelser, tanker
og kritiske selvfortællinger, vores hjerne konstant bombarderer os med. Vi er
skabt til at være kritiske - også over for
os selv. Men behøver vi hele tiden lytte
til og tro på denne kritik?
I forløbet lærer du en række livsforandrende værktøjer - herunder mindfulness-meditation - som kan ændre din
måde at forholde dig til negative tankemønstre og livets både behagelige
og ubehagelige sider.

_ side 37 _

React

Tidspunkt:
Torsdage kl. 16.00-18.00.
Du får sms med tidspunkter og aktiviteter, når du er tilmeldt. Så kan du
tilmelde dig de aktiviteter, du vil være
med til.

_ side 38 _

Sejl og
vandaktiviteter
Kom og prøv en række forskellige
sejl- og vandsportsaktiviteter. Der
vil være mulighed for at prøve sig
af i Stand up paddling, SUP polo,
sejlads i små og store joller og
både, sejlads på sit on top kajakker
og meget mere.
Det hele kommer til at foregå i vandet omkring
det nye sejlsportscenter på Aarhus Ø. Vi har alt
udstyret (også våddragter i din størrelse) og
adgang til de lækre omklædnings- og bade-faciliteter på Sejlsportscenteret.

Bemærk at hvis der er flere tilmeldte,
end der er udstyr til på de enkelte undervisningsgange, så gælder ’Først til
mølle’ princippet. (Dette hold er allerede i gang. Tilmeld dig med sms til
51575719.)

Undervisningssted:
Sejlsportscenteret,
Esther Aggebos Gade 80A, 8000
Aarhus

Underviser:
Nagai Puntiverio

Opstartstartsdato:
Kører hele sommerhalvåret
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Skateboarding
Tidspunkt:
Holdet er både for øvede skatere og
nybegyndere. Underviseren er Kim
Stær, men vi forestiller os også, at I
lærer af hinanden. Kim vil selvfølgelig
vise de nye tricks og lære jer metoder til
at udvikle jer på skateboardet.

Du får sms med tidspunkter, når du
er tilmeldt. Så kan du tilmelde dig
de sessions/ture, du vil med på.

Undervisningssted:
Se beskrivelse af faget

Underviser:
Holdet tager på heldagsture i weekender ca. 4 gange i løbet af året. Disse ture kunne eksempelvis gå
til: Street Dome i Haderslev, Godsbanen i Aarhus,
Friland på Djursland, Bowlen i Fredericia og mange
andre steder.

Kim Stær

Opstartstartsdato:
Uge 36.
Halvårligt (aug-okt & marts-juli)
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Skriveværksted
Teksten og skriften er levende!
På skriveværkstedet i UKH vil vi prøve kræfter med
det at skrive. Gennem grundige læsninger af forskellig litteratur – både prosa og poesi – vil vi søge at
finde ud af, hvad litteratur er og kan. Men først og
fremmest vil vi skrive selv – alt hvad vi kan! Gennem
forskellige skriveøvelser så som non-stopskrivning,
cut-up technique, indzoomning og udzoomning – vil
vi skabe tekster, som kan udvikle sig til tekstkæder.
Målet med kurset er at blive mere bevidst om det
skrevne - både ved at lade sin egen tekst udsættes
for kritik af andre engagerede skrivende og ved at
forholde sig kritisk og konstruktivt til andres tekster.
Kurset henvender sig til alle, der interesserer sig for
at skrive. ive kreativt, og som har lyst til at blive bedre. Vi slutter af med oplæsning og tryk af en lille bog!
Undervisere er Anne Katrine Bagai, digter og studerende ved Litteraturhistorie og Mag. Art. Sofie

Tidspunkt:
Onsdage kl. 18.30-21.30

Undervisningssted:
UKH
Tage-Hansens Gade 2
Bygning 7.
8000 Aarhus C.

Underviser:
Anne Katrine Bagai

Opstartstartsdato:
Uge 36

Spansk

Spansk er et af de mest talte sprog i
verden, og med det faktum følger en
rig kulturhistorie, som vil forundre og
forfærde.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 19.00-21.00

Undervisningssted:
Klubben Risskov
Vestre Strandallé 97
8240 Risskov

Underviser:
Rasmus Callsen

Opstartstartsdato:
Uge 36

Du vil på spanskholdet lære en masse
om spansktalende landes mad, musik,
historie og myter samtidig med, at du
vil blive klædt på til at have grundlæggende samtaler på spansk. Denne evne
vil selvfølgelig være praktisk, når vi i påskeferien tager på sprogrejse til en fantastisk stor by i vidunderlige Spanien.
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Når man har sagt spansk, må
man også sige Spanien – og
Peru, Argentina, Mexico,
Honduras, U.S.A, Cuba osv. –
listen er lang.

Spiludvikling
Synes du, computerspil er spændende?
Og drømmer du om at lave dit eget? Så
er spiludvikling noget for dig!
I spiludvikling får du værktøjer indenfor grafik, programmering, lyd og game design - og bruger dem til
at bygge dit eget spil.
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Du behøver ikke vide noget om spiludvikling på forhånd, bare du synes, det er spændende. Mit tidligere hold vidste intet, da de startede, og deres spil kan
bl.a. ses her:
sites.google.com/view/friskolespil
Det er en god ide at medbringe sin egen computer,
men det er ikke et krav.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 15.30-17.30

Undervisningssted:
Åby Skole
Åbyvej 80
8230 Aabyhøj

Underviser:
Adam Husted Kjelstrøm,
danmarksmester i
spiludvikling 2017

Opstartstartsdato:
Uge 36.

Tegning
og maling

Så er Tegning og maling lige noget for dig! Du
får mulighed for at udvikle dine tegnefærdigheder, få støtte, vejledning og inspiration til
at udvikle dig kreativt, prøve forskellige materialer og arbejde på dine egne projekter samt
fastsatte opgaver.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 17.00-19.00

Holdet er for alle, der har lyst til at være kreative, uanset om man ”kan tegne” eller ej! Kom,
det bliver hyggeligt :)

Undervisningssted:
Klubberne A45
Aldersrovej 45
8200 Aarhus N

Underviser:
Frederikke Baastrup

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Kan du lide at være kreativ, og
er du nysgerrig på kunst? Kunne
du tænke dig at bruge 2 timer om
ugen på at fordybe dig i tegning,
maleri, bogbinding, trykmetoder,
akvarel og meget andet?

_ side 44 _

Tysk boost

Tysk

På kurset pakker vi grammatikken væk. Her er det kommunikationen, der er vigtig! Gennem
sjove og lærerige aktiviteter;
alt fra orienteringsløb, skuespil,
tegneserier, filmklip, spil og
meget mere vil du møde Tysklands kultur, musik, film og ikke
mindst tyske madspecialiteter,
som vi helt selv skal kokkerere /
bage.

Vil du gerne blive über-god til
tysk, men er der stadig nogle
ting fra tysktimerne, som du
ikke helt har fået fat i, eller vil
du bare gerne blive endnu bedre
til tysk? Så skal du melde dig til
ungdomsskolens tyskhold.

Vores mål er at udvide vores tyske ordforråd og sprogfærdigheder. I foråret 2021 tager vi på sprogrejse til Berlin, hvor du vil
kunne bruge dit tyske sprog. Derudover
kommer du til at opleve tysk historie og
kultur på helt tæt hold. Med Tysk Boost
i bagagen, får du skabt et godt grundlag
til dit møde med tysk, ferier, i forbindelse
med eksaminer og videre uddannelser.
Det bliver en fri og spændende måde, at
forbedre dit tysk på.
Håber at du har lyst til at være med!

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.30-18.30

Undervisningssted:
Klubberne A45
Aldersrovej 45
8200 Aarhus N

Underviser:
Christina T. Mørch

Opstartstartsdato:
Uge 36

Holdet giver dig mulighed for at få genopfrisket grammatik og blive mere sikker i at
tale tysk, alt imens du lærer mere om Tyskland og tysk kultur. Derfor tager vi fat i de
ting, I synes er svære eller gerne vil have
gennemgået en ekstra gang. Vi øver både
grammatik og øver mundtlighed gennem
arbejde med forskellige tekster og film.

Tidspunkt:
Mandage fra kl. 16.00 – 17.30

Undervisningssted:
Sabro-Korsvejskolen
Sabro Skolevej 4
8471 Sabro

Opstartstartsdato:
Uge 36
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UKH dance
UKH dance er et anderledes dansehold. Her lærer du at bevæge dig til
den musik, du hører, på en naturlig
måde.
Dine grænser og mentale blokeringer udviskes i
takt med, at du og resten af holdet danser sammen. Undervisningen foregår på engelsk da Bowy
er fra Holland og ikke taler dansk. Bowy har rejst
verden rundt og undervist i denne danseform i flere år. Kom og vær med, test dig selv og få et kæmpe selvtillidsboost.
Der vil undervejs også være gæsteundervisere og
musikere, som vil være med til at give den gas!

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.30-18.30

Undervisningssted:
Ungdomskulturhuset
Tage Hansensgade 2
8000 Aarhus C
Bygning 7

Underviser:
Bowy

Opstartstartsdato:
Uge 36

Adventure
race

_ side 46 _

Vil du opleve høj intensitet,
varierede udfordringer,
konkurrere mod andre unge
og få en stor naturoplevelse?
Så skal du tilmelde dig til
årets adventure race hold i
Ungdomsskolen.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 15.00-19.00
I 2020, ugerne 36-46
( bortset fra uge 42 )
I 2021, ugerne 10-24

Undervisningssted:
Klub Risskov
Vestre Strandallé 97
8240 Risskov

Opstartstartsdato:
Uge 36

Du og dit hold vil prøve kræfter med
udfordringer som orienteringsløb, cykle på skovveje, løse krævende opgaver
og meget andet. Alt sammen i den flotte natur i Aarhus og omegn. På adventure race holdet vil du blive udfordret
både kropsligt, mentalt og socialt. Det
bliver superspændende og sjovt! Hvis
du ikke har en mountainbike kan du
låne en af Ungdomsskolen.

Har du lyst og gå-på-mod til at lave dit
eget tøj, er det her, du skal være.

Tidspunkt:
Midtbyklubben:
Tirsdage kl. 19.00-21.00
Klub Strand:
Onsdage kl. 19.00-21.00

På holdet kan du lære at sy bukser, toppe, bluser, nederdele og kjoler, og du lærer selvfølgelig også en symaskine rigtig godt at kende.

Undervisningssted:

Du får hjælp til at følge dine projekter til dørs og får
inspiration til farvevalg, stil, mode. Sammen med Saskia, som er fra Sverige, tager I genbrugstøj og upcycler det til nyt sejt tøj og tasker. Det bliver vildt hyggeligt, og måske lærer du også lidt svensk

Klub Strand
Nellikevej 1
8240 Risskov

Midtbyklubben
Nørre Allé 30 B
8000 Aarhus C

Underviser:
Saskia Kjellström

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Upcycle
fashion design

Vildmark
Her er DIN mulighed for
spændende udfordringer
med naturen som arena.
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Hvis ord som: Havkajak/kano,
klatring og rapelling, bålhygge,
vægklatring m.v. tiltaler dig, så
mød op. Vi kommer også på nogle gode ture.

Tidspunkt:
Du får sms med tilbud om
aktiviteter og ture, når du er
tilmeldt. Så kan du melde tilbage
på de aktiviteter og ture, du
ønsker at deltage i.

Undervisningssted:
Ude i naturen

Underviser:
Thomas Michelsen
og Michael Smith Nielsen

Opstartstartsdato:
Uge 36. Helårligt.

Yoga og afspænding
Har du lyst til at blive mere smidig i
både kroppen og sindet? Og vil du gerne prøve kræfter med yogaens verden.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 16.00-17.30

Så er det her Ungdomsskolehold noget for dig.

Undervisningssted:

Alle er velkomne på holdet, og der er plads til dig uanset, om du er usmidig eller smidig. Det vigtigste er, at
du er dig, mærker efter og har det sjovt.

Gammelgaardsskolen
Carit Etlars Vej 31
8230 Aabyhøj

Underviser:
Vides ikke endnu

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Vi skal arbejde med vejrtrækning og med fysiske øvelser. Vi kommer til at øve både udstrækningsøvelser
og mere styrkebetonede yogaøvelser. Til sidst får du
mulighed for at komme helt ned i gear, når holdet
sluttes af med en afspænding. Timerne ændrer sig fra
gang til gang, så der er fokus på forskellige dele af
kroppen.
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BYDÆKKENDE

UNGDOMSSKOLEHOLD

I 2020 og 2021 skal vi se på
udstillingerne; Human Nature,
Far from Home, Mytologier,
Freeman og Lowe, Jorn/Kirkeby, Shirin Neshat og This is not
Africa.
Vi skal tale om hvad en udstilling er for
noget, hvorfor kunsten kan bruges til at
forstå komplicerede ting/spørgsmål i verden, lave lette kreative øvelser i vores studios og meget mere. Hvis du har lyst til at
komme lidt tættere på kunstens verden så
tilmeld dig.
Kurset foregår på ARoS Aarhus Kunstmuseum i studio 1 på niv. 3 og i museets gallerier.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 16.30-18.30
Efterårsopstart d. 16. september - d. 11.
november (Der undervises ikke i uge 42
pga. efterårsferie) 8 mødegange.
Forårsopstart d. 24. februar - d. 21. april
(Der undervises ikke i uge 13 pga. påskeferie) 8 mødegange.
I alt 16 mødegange.

Undervisningssted:
ARoS Aarhus Kunstmuseum
(Studio 1 niv. 3)

Underviser:
Billedkunstner Else M. Rasmussen
(+ assistent)

Opstartstartsdato:
Onsdag d. 16. september
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Credit Aros, Willy Grauby og VisitAArhus

ARoS
kunsthold

Art Attack
Art Attack er et ungdomshold i
samarbejde med Billed- og Medieskolen i Aarhus, hvor vi arbejder
med kunst på forskellig vis.
Du skal eksperimentere og arbejde med
både tegning, maleri, grafik og skulptur. Vi
afprøver teknikker, redskaber og undersøger
mange spændende materialer.
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Undervejs bliver I præsenteret for forskellige
typer kunstneriske værker inden for samtidskunsten. Inspiration kommer fra hverdagen,
tekster, udstillinger og jeres fantasi.

Tidspunkt:
Mandage kl. 16.30-18.15

Undervisningssted:
Atelier 3. sal, Aarhus
Billed- og Medieskole

Underviser:
Joaquin Zaragoza

Opstartstartsdato:
Efterårshold: Opstart d. 31. august
- d. 9. november (10 gange)
Forårshold: Opstart d.22. februar
2021 - d.10. maj 2021 (10 gange)

Klassetrin:

Primært 8.-10. klasse

Tidspunkt:
Mandage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Risskov Gymnasium, Tranekærvej 70, 8240
Risskov

Underviser:
Bodil og Birgitte fra Risskov Gymnasium

Opstartstartsdato:
Kurset er helårligt med forventet opstart
d. 7. september kl. 16.00-18.00

Cambridge english first
Klassetrin:

Primært 8.-10. klasse

Tidspunkt:
kl. 16.00 - 18.00

Undervisningssted:
Viby Gymnasium

Underviser:
Undervisere fra Viby Gymnasium

Opstartstartsdato:
Kurset er helårligt med forventet opstart
d. 7. september kl. 16.00-18.00

Har du lyst til at booste dine
engelskkundskaber? Så er
kurset i Cambridge English:
First helt sikkert noget for dig!
På kurset vil der være fokus på at udvikle dit ordforråd og arbejde med sproglige
færdigheder i forskellige sammenhænge.
Gennem aktivt sprogbrug vil du kunne
opnå større sikkerhed i både at skrive og
tale engelsk. Der vil være mulighed for at
afslutte kurset med en internationalt anerkendt eksamen, der er kontrolleret af
Cambridge Assessment, som er en del af
Cambridge University i England.
Med et Cambridge kursus i bagagen får
du skabt et godt grundlag til dit videre arbejde med engelsk, fx hvis du gerne vil i
gymnasiet. Hvis du vælger at afslutte med
en eksamen, får du desuden et bevis på dit
sproglige niveau, der kan bruges hvis du
drømmer om at arbejde eller studere i udlandet. Du kan læse mere om Cambridge
English på: cambridgeenglish.org
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Cambridge english

Cambridge
english
+
Cambridge
english first

Den
bæredygtige
have
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Kunne du tænke dig at lave din
egen bæredygtige have, er dette valgfag lige noget for dig.

Klassetrin:
7., 8. og 9. klasse

Tidspunkt:
Lørdage kl. 9.00-15.00 i uge 36 og 37
og lørdage kl. 9.00-17.00 i uge 38

Undervisningssted:
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Damgårds Allé 5
8330 Beder, Lokale 27

Underviser:
Undervisere fra Jordbrugets
UddannelsesCenter

Opstartstartsdato:
Faget afvikles de 3 første
lørdage i september

Du lærer om planter, teknikker, småmaskiner som pladevibrator, skruemaskiner m.fl. - og selvfølgelig sikkerhed
- og ender ud med at udføre dele af den
have, du selv har designet. Det kan være
en terrasse, et regnvandsbed, et højbed
til grønsager eller noget helt fjerde. I
hele forløbet lægger vi vægt på handson undervisning, hvor du arbejder praktisk med tingene. Den sidste dag slutter
vi af med en ”fernisering”, hvor du og de
andre elever præsenterer jeres projekter
for forældre m.fl.
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Design og syhold
Kan du lide at sy, eller tænker du på
at søge ind på en designuddannelse? Så lad dine ideer, skitser og sysler få frit løb på vores nye design- og
syhold.
Her kan du både sy dine egne projekter på egen
hånd eller med hjælp og vejledning fra underviseren.
Du lærer at udvikle dine egne idéer og forholde
dig til former og farver. Du vil blive introduceret
til forskellige tekniker.

Tidspunkt:
Mandage kl. 17.30-20.00

Undervisningssted:
Ungdomskulturhusets dansesal
Tage-Hansens Gade 2, bygning 7,
8000 Aarhus

Underviser:
Sarah Bodum

Opstartstartsdato:
Uge 36

Drama og
teater på
Aarhus teater
Ungdomsskolen og Aarhus Teater
har i mange år samarbejdet omkring Drama og Teaterundervisning.
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Her bliver der undervist i alle former for dramaturgi, af nogle dygtige skuespillere og dramalærere. Alt og alle er i spil. Til sidst afslutter vi med
en større opsætning på én af de flotte store
scener, nede på Aarhus Teater. Famile, venner,
skoleklasser, klubber og ungdomsskoler er alle
inviteret ind som publikum.
Så har du mod på at være med i opsætningen,
og prøve dig af som skuespiller i en professionel opsætning, så kom og vær med!

Klassetrin:
7. klasse til til og med 17 år.

Tidspunkt:
Mandage kl. 16.30-19.00

Undervisningssted:
Lokale på Aarhus teater.

Underviser:
Jette Riise og Birgitte Søndergaard

Opstartstartsdato:
D. 18 Januar 2021
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Fransk – Bonjour!

Tidspunkt:
7.-9. klasse

Mange mener, fransk er verdens smukkeste
sprog. Måske derfor har du lyst til at lære
fransk?
Frankrigs hovedstad, Paris, kaldes Byernes By. Måske derfor har du allerede været der eller kunne godt tænke dig at
komme dertil? .... Måske har du dit helt egen motiv for at
lære sproget?!
I fransk vil vi lære dét, som er nok til at kunne begå sig
på en ferie i Frankrig eller en anden destination, hvor der
tales fransk. Du vil også lære noget om Frankrigs historie, franske madspecialiteter, fransk film, fransk mode og
fransk musik.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Århus Statsgymnasium

Underviser:
Opstartstartsdato:
Uge 36

Kina og
kinesisk
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Kinesisk er det mest talte
sprog i verden. Over én
milliard mennesker taler
kinesisk (mandarin). Du vil
på dette hold lære at sige og
forstå nogle sætninger på
kinesisk.

Klassetrin:
Primært 8.-10. klasse

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Viby Gymnasium, Søndervangs Alle 45,
8260 Viby J

Underviser:
Lærere fra Viby Gymnasium

Opstartstartsdato:
Kurset er halvårligt med forventet
opstart 1. september.

Du vil få viden om det kinesiske samfund og den kinesiske kultur, og du vil
øve dig i at skrive de flotte kinesiske
tegn. Valgfaget giver dig et forspring,
hvis du vil have kinesisk i gymnasiet.

Kickstart din
guitar drøm
Dette guitarhold er for begyndere,
der går du rundt med en indre guitarist gemt i sig og ikke bare vil sidde
med guitaren i hånden, men også få
musik ud af den.

Tidspunkt:
Mandage kl. 17.00-18.30

Undervisningssted:
Ungekulturhuset (UKH)
– Tage Hansensgade 2,
8000 Aarhus C. Bygning 7,
Ungdomsskolens øvelokale

Underviser:
Jonas Danefelt

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Du vil her kunne lære de grundlæggende akkorder til akustisk/spansk guitar – og vi anbefaler,
at du har din egen guitar, men du kan selvfølgelig også låne en af ungdomsskolen, hvis du ikke
selv har en guitar.

Knallertkørekort og
førstehjælp
Mangler du et kørekort til knallert?
Så kan du få det sammen med et
færdselsrelateret førstehjælpskursus gennem UngiAarhus.
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Du kan påbegynde undervisning til knallertkørsel, når du er 14,5 år gammel. Kurset varer
mindst 15 dage og maksimalt fem uger.
Undervisningen ligger altid efter skoletid, i
weekender og/eller i ferie. På holdet får du
teoriundervisning, køretimer i kravlegård og
på veje samt et kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du afslutter din tid på holdet med
en afsluttende køreprøve.

Tidspunkt:
Tidspunkt varierer og er afhængigt af,
hvilket hold, du tilmelder dig.

Undervisningssted:
Axel Gruhns Vej 2A, 8270 Højbjerg

Opstartstartsdato:
Du kan tage knallertkørekort hele
året rundt.

Al undervisning foregår i vores egne lokaler
på Axel Gruhns Vej 2A.

Tilmelding og pris
Når UngiAarhus udbyder et nyt knallerthold,
sender vi en SMS til dem, der står på vores
venteliste. Du kan efterfølgende tilmelde digog betale gennem vores hjemmeside. Når
det er gjort, modtager du en bekræftelse på
din tilmelding på SMS. Det er også på hjemmesiden at du finder vores venteliste.
Et knallertkørekort koster 550,00 kr. Skulle du
mod forventning dumpe din teori- eller køreprøve, så koster et nyt forsøg 250,00 kr.

K-pop Dance
Er du bekendt med K-pop? Eller er du nysgerrig? På dette Ungdomsskolehold vil
du lære forskellige koreografier fra diverse kendte k-pop sange.
K-pop er kendt for at være en speciel genre af
musik, som fanger folk netop pga. den er anderledes.

Jeg hedder Michelle og jeg er 19 år. Jeg har
danset k-pop i ca. 3 år. Jeg er en energisk og
glad person, og jeg er klar på at danse med jer
alle sammen, kom og prøv det, det er en fed
oplevelse at kende K-pop!
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Timen foregå ligesom en almindelig dansetime. Der er opvarmning, hvorefter du vil lære
en dans og en rutine henover en sang på ca. 2
minutter og 30 sekunder, og derefter udstrækning for at køle kroppen ned.

Klassetrin:
Fra 7-9. klasse

Tidspunkt:
Mandage kl. 16.30-18.30

Undervisningssted:
Ungdomskulturhusets dansesal
Tage-Hansens Gade 2, bygning 7,
8000 Aarhus

Underviser:
Michelle Christensen

Opstartstartsdato:
Mandag d. 7.september
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Krav maga selvforsvar
I Krav maga er den vigtigste mission, i
træningen af unge, at undervise i praktisk selvforsvar, baseret på realistiske
scenarier og effektive teknikker.
Vi har fokus på, at børn og unge genkender, undgår
og forhindrer uheldige situationer. Vi træner øget
opmærksomhed på omgivelserne. Vi lærer de unge
at beskytte sig mod f.eks, spark, greb, greb omkring
halsen og kvælning. Vi lærer de unge at forhindre, at
blive væltet eller kastet ned på jorden.
Vi anvender bl.a. overraskelsesmomentet mod den/
dem der overfalder, kombineret med præcise slag,
hvilket øger muligheden for at den unge kan komme
væk, råbe om hjælp og fortælle forældre, lærere, politiet om hændelserne.
Under træningen arbejder vi med kondi, styrke, udholdenhed og samarbejdsøvelser. Rollespil indgår
også i undervisningen. Vi oplever et særligt godt fællesskab på vores ungehold. Vores medlemmer opbygger gode relationer til hinanden og har det sjovt,
samtidig med at de tilegner sig tekniske færdigheder
og viden om selvforsvar.

Klassetrin:
Fra 7. klasse

Tidspunkt:
Torsdage kl. 16.30-18.30

Undervisningssted:
Ungdomskulturhuset
– Tage Hansensgade 2, 8000
Aarhus C. Bygning 7. (Salen)

Underviser:
Christian Namrok

Opstartstartsdato:
Uge 36

Matematik
og Fysik
Masterclass
Vil du gerne blive endnu dygtigere sammen
med andre ’nørder’? Så er dette hold lige noget for dig. Vi skal lege og eksperimentere
med matematik, fysik og programmering af
små robotter.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 16.30-18.00

Undervisningssted:
Århus Statsgymnasium

Underviser:
Jesper Nymann Madsen og
Henrik Seiersen

Opstartstartsdato:
Uge 36. Helårligt

Vi skal også besøge universitetet og observatoriet, hvor man arbejder med spændende
matematik og fysik. Du er velkommen, uanset om du går i 7. kl. eller 2.G.
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Er du særlig interesseret i
matematik og fysik?
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Nysgerrig på naturvidenskab?
Hvis du godt kan lide naturvidenskab
(fysik, kemi, biologi, naturgeografi og
matematik) og er nysgerrig på, hvordan
verden virker, så er holdet noget for dig.
Vi undersøger nogle af naturvidenskabens forunderlige fænomener ved selv at udføre eksperimenter i
laboratoriet. Ved at arbejde med naturvidenskab på
et gymnasium, kan du udføre eksperimenter med
mere avanceret udstyr.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Aarhus katedralskole,
Skolegyde 1, 8000 Aarhus C

Vi lægger vægt på nysgerrighed og forundring, som
en vej til at forstå naturvidenskab.

Underviser:

Eksempler på emner kunne være:
• Hvad er farver og hvorfor har forskellige dyr
og planter forskellige farver?

Opstartstartsdato:

• Hvordan opstår jordskælv og hvordan kan man
bygge sikre hushuse i jordskælvsområder?
• Hvad er klimaforandringer og kan vi gøre en
forskel ved at spise insekter?

Lærerteam fra Aarhus Katedralskole

Uge 44
Kører 8 uger fra uge 44
(dvs.fra efter efterårsferien
og indtil juleferien)

Saga

Eller måske kan man søle sig ensom eller frustreret over livets op- og nedture. Hvis du, ved
at læse ovenstående, kan nikke genkendende
til det, så er du langt fra alene!
Saga betyder fortælling, og dette hold handler
netop om at forsøge at skabe en ny fortælling
om sig selv, hvor der er fokus på, at det er okay
at være dig lige som du er.
Saga er et mødested og et frirum for piger og
drenge i alderen 7 klasse -18 år, der kan mødes og lave fede og hyggelige ting sammen.
Du og de andre unge er med til at bestemme,
hvad vi skal.
Det kan være alt fra madlavning og bagning
til brætspil, filmhygge og fysiske udfoldelser
og gåture. Vi kan også tage til foredrag, i teateret eller i biografen. Det vigtigste er at mødes og være sammen og være tilpas sammen
lige som vi er!.

Tidspunkt:
Torsdage kl. 17.00-19.00

Undervisningssted:
Midtbyklubben - Nørre Allé 30 B,
8000 Aarhus C

Underviser:
Mathilde Lindgaard Møller

Opstartstartsdato:
SAGA er et helårligt hold,
der starter i uge 36
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Saga er et hold for piger og drenge, der nogle gange kan have det
svært personligt eller socialt. Måske bekymrer man sig meget om,
hvorvidt man kan leve op til venners, familiens eller lærerens krav.
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Savner du lidt magi i din hverdag?
Vær med når vi tager hul på et nyt projekt i Ungdomskulturhuset, hvor vi skal
spille spil med fantasy i fokus!
Der bliver mulighed for at spille det klassiske bordrollespil Dungeons and Dragons, og brætspil som
Gloomhaven, Mice and Mystics og mange andre.
Det er spil, der alle har samarbejdet, magien og
eventyret i højsædet, hvor man fortæller en historie i
fællesskab. Hvilke spil, vi kommer til at udforske, er
helt op til, hvad I kunne tænke jer. Vi glæder os til at
slippe kreativiteten og fantasien løs!

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 18.00-21.00

Undervisningssted:
UKH – Tage-Hansens gade 2,
8000 Aarhus C, bygning 7.

Underviser:
Rikke Christensen

Opstartstartsdato:
Uge 36

Skak (begynder)
Skak er et meget underholdende og
intuitivt spil, som åbner muligheder
for en masse sjove og lærerige aktiviteter i undervisningen.
I løbet af kurset kommer vi ind på alt fra de mest
basale spilleregler og principper til de mere
avancerede strategier og mønstrer. Eleverne kan
forvente en meget varieret undervisning med
fokus på det praktiske spil. Udover at lære at
arbejde sammen og hver for sig, vil eleverne få
mulighed for at udfolde sin kreativitet, fordybe
sig i taktiske og strategiske øvelser, spille partier
mod hinanden.

• Løsning og gennemgang af typiske taktiske
opgaver og temaer i skak
• Teori og praksis omkring åbninger og slutspil
• Mini-turneringer i lynskak og andre konkurrencer

Klassetrin:
7.klasse til og med 17 år

Tidspunkt:
Torsdage kl.16.00-18.00

Undervisningssted:
Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9B, 8000 Aarhus
Lokale 042

Underviser:
Igor Teplyi, International mester i skak

Opstartstartsdato:
Helårligt med opstart torsdag
d. 3. september

_ side 67 _

Undervisningen vil typisk involvere:

UKH Ungdomskulturhuset i Århus
UKH er et fristed for unge, lavet af unge
Et sted hvor man kan fylde og rode, få ro til tanker og kreativitet.
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Du bestemmer selv, om du kommer for at
drikke en kop kaffe, om du vil være selvskabende eller medskaber til, hvad huset skal
rumme.
Det er dem, som engagerer sig i huset, der
har indflydelse og medbestemmelse. De ansatte arbejder for at understøtte de unge og
deres projekter. Et FRISTED, hvor unge kan
fylde og rode, få ro til tanker og kreativitet. Du
bestemmer selv, om du kommer for at drikke
en kop kaffe, om du vil være selvskabende eller medskaber til, hvad huset skal rumme.
UKH skal leves for at forstås. Vi tror på, at der
fra idé til handling skal være kortest mulig vej.
Derfor kan alle unge træde ind ad døren og
bruge huset.

DU FINDER HELE VERDEN I UKH
Vi rummer dem, der vil rumme andre. Hos os
gror du, uden at du ved det – her kan du blive
klogere på dig selv og dyrke dine evner, være
en del af et fællesskab på tværs af kultur/køn/
kunst/erfaring.
UKH ER ET DO-OCRACY
Det er dem, som engagerer sig i huset, der
har indflydelse og medbestemmelse. De fastansatte arbejder for at understøtte de unge og
deres projekter. De ansatte og de unge samarbejder om at forme huset.
UKH har som noget helt unikt (endelig) fået
permanent adresse i Aarhus gamle Amtssygehus. Nu kan huset for alvor vokse sig større
og stærkere.

DANSESAL - MØRKEKAMMER - SYVÆRKSTED
- ØVELOKALE - STUDIE - ATELIER - FÆLLESSPISNING - TEATER - SKRIVEKUNST - EVENTS
- MØDELOKALER - GRAFIKVÆRKSTED

Læs mere på Facebook:Ungdomskulturhuset – UKH og i UKH Netværk
Ungdomskulturhuset ligger i det gamle Amtssygehus
på Tage Hansensgade 2, 8000 Aarhus C – Bygning 7.

Ungdomsskolen, i Ungiaarhus,
tilbyder disse hold for 15-18 årige
i Ungdomskulturhuset:
Skriveværksted
Kickstart din guitardrøm
SAGA
Ungdomsjournalisterne
Sy og design
K-Pop dans
Selvforsvar
Fantasyspil for alle

Vi kan lave alle typer undervisning og hold, så
længe at der er opbakning til det. Hvis i er 12
personer, eller flere kan vil lave hold som den du
kan se herunder eller noget helt andet.
Temaer som kunne blive til et Ungdomsskolehold kunne være:
Musik: Guitar, blæsere, sammenspil
Tegne/male: Skitse, kul, olie, collage
Hvordan indrager man moderne redskaber som
eks iPad
Fotografi og video: Lyssætning, Hvordan virker husets udstyr. Kan jeg bruge det? Kan man
selv Iave fx en musikvideo
Madlavning: Nemt, billigt og bæredygtigt mad
Fermentering af grøntsager, Lav din egen surdej
Lydteknik: Lær at begå dig i studiet Hvordan
virker en mixer Livelyd. Hvordan fungerer det?
Lav en Hjemmeside: Få hjælp til at Iave og
vedligeholde din hjemmeside. (Wordpress)
Hvis der er et eller flere af de ovenstående temaer som du/I kunne tænke jer blev til et hold, skal
du/I tage fat i Henrik Hass, så sørger han for at
hjælpe jeres ide videre.
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•
•
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•
•

Street dance
Vi danser forskellige moderne
stilarter primært hiphop og house.
Vi laver små koreografier og danser dem til vi får sved på panden.

Klassetrin:
Fra 7. klasse

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 15.15-16.30

Undervisningssted:
Marselisborg gymnasium,
Birketinget 9B
Gymnastiksalen

Underviser:
Camma Vår Svalholm

Opstartstartsdato:
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Halvårligt med opstart tirsdag
d. 1. september

Vil du gerne kunne flere spanske
gloser, når du er ude at rejse? Og har
du lyst til at lære den spanske kultur
at kende?
Så er det her valgfag noget for dig.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 16.30-18.00

Her får du mulighed for at prøve kræfter med det
spanske sprog - som faktisk er et af verdens største. Undervisningen har fokus på at tale sproget,
og du lærer også om spansk og latinamerikansk
kultur.
Mange elever på ungdomsuddannelserne vælger spansk – og har du også lyst til det, når du
starter på en gymnasial uddannelse, så får du
her et forspring.
Undervisningen er på begynderniveau.

Undervisningssted:
AARHUS GYMNASIUM,
Dollerupvej 2, Aarhus C

Underviser:
Kristian Broberg Jensen

Opstartstartsdato:
Uge 36. Helårligt
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Spansk sprog og kultur

Tysk
Masterclass
Er du bekendt med K-pop? Eller er du nysgerrig? På dette Ungdomsskolehold vil
du lære forskellige koreografier fra diverse kendte k-pop sange.
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K-pop er kendt for at være en speciel genre af
musik, som fanger folk netop pga. den er anderledes.
Timen foregå ligesom en almindelig dansetime. Der er opvarmning, hvorefter du vil lære
en dans og en rutine henover en sang på ca. 2
minutter og 30 sekunder, og derefter udstrækning for at køle kroppen ned.
Jeg hedder Michelle og jeg er 19 år. Jeg har
danset k-pop i ca. 3 år. Jeg er en energisk og
glad person, og jeg er klar på at danse med jer
alle sammen, kom og prøv det, det er en fed
oplevelse at kende K-pop!

Klassetrin:
Fra 7-9. Klasse

Tidspunkt:
Onsdage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Aarhus katedralskole,
Skolegyde 1, 8000 Aarhus C

Underviser:
Tysklærere på Aarhus Katedralskole

Opstartstartsdato:
Uge 8 2021
8 undervisningsgange

Gemmer der sig en lille journalist i
maven på dig, så er det nu, du skal
slå til! Som UngdomsJournalist
arbejder vi med opgaver som en
rigtig journalist.
Vi anmelder, hvad der sker i byen (mad, koncerter, film) og øver os i at formidle på både
skriftlige og billedlige medier. Vi er en stor del
af ungdomsfestivalen OMG!, hvor vi hjælper
med at lave PR op til festivalen og interviewer
kunstnerne på aftenen.
Vi arbejder med nyheder, men også rapportager, og er meget ude af huset, hvor vi undersøger, hvad der sker i byen – generelt arbejder
vi med det, som du er optaget af og har lyst til
at undersøge eller udfordre. Kommer du og er
med?

Klassetrin:
7. klasse til og med 17 år

Tidspunkt:
Onsdage kl. 18.30-20.30

Undervisningssted:
Ungdomskulturhuset, Tage-Hansens
Gade 2, bygning 7, 8000 Aarhus

Underviser:
Mathilde Lindgaard Møller

Opstartstartsdato:
UngdomsJournalisterne starter
onsdag d. 9. september
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UngdomsJournalisterne

Ud på tur,
aldrig sur!
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Brænder du for at tage på tur
og opleve nye spændende ting
– så får du på dette hold mulighed for at arrangere dine helt
egne ture, for og sammen med
andre unge.
Det kan være alt fra éndags kulturarrangementer i biografen, teateret, museumsbesøg, koncerter eller sportsarrangementer
– til weekend eller ugeture til København
eller Hamburg, surfetur til Klitmøller, skateboard til Haderslev eller Barcelona… eller hvad I nu kan finde på, og det er kun
fantasien der sætter grænser.

Klassetrin:
7. klasse til og med 17 år

Med udgangspunkt i dine idéer og drømme kan du på dette hold blandt andet
lære en masse om hvordan man planlægger og arrangere ture for unge. Hvor
skal turen går hen? Hvad skal turen indeholde? Hvem og hvor mange kan komme
med? Hvad skal det koste? Hvornår tager
vi afsted?
Er du frisk på at være med til at arrangere nogle fede ture for dig, dine venner og
andre unge i Århus, så meld dig på holdet
”Ud på tur, aldrig sur”.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 18.00-20.00

Undervisningssted:
Ungekulturhuset, Tage-Hansens
Gade 2, bygning 7, 8000 Aarhus

Underviser:
Freja Skifter

Opstartstartsdato:
Første gang tirsdag
d. 8. september

Tilmelding og kontakt
til ungdomsskolen
Når du finder noget, du kunne tænke dig at gå til
i Ungdomsskolen. Så er der flere måder du kan
tilmelde dig på.
Du kan enten besøge UngiAarhus hjemmeside på www.ungiaarhus.dk,
eller du kan gå via dette link: ungiaarhus.aarhus.dk/ungdomsskolen/

På vores hjemmeside finder du foruden, en masse information om
Ungdomsskolen, også informationer om alt det fede UngiAarhus har
at tilbyde dig og dine venner. Der er klubber, musikarrangementer og
sommeraktivitet – alt sammen for dig fra 7. klasse og op til 18 år.
Skulle det være svært at finde rundt på vores hjemmeside, eller er der et
hold du ikke kan finde, så er du velkommen til at kontakte din nærmeste ungdomsskolekoordinator.
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Herinde kan du finde ”tilmelding til ungdomsskolehold”, finde det
hold du er interesseret i, og tilmelde dig. Det er ganske gratis!

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis der skulle mangle lige
præcis den aktivitet, du kunne tænke dig at gå til. Vi vil gerne hjælpe
med at finde en dygtig underviser, og få startet holdet op.
I UngiAarhus VEST/ØST kan du kontakte:
Mads Weisbjerg Rasmussen mawr@aarhus.dk
Niels Rønde			
niro@aarhus.dk
Casper Husted			
cash@aarhus 		

tlf. 41857670
tlf. 51575719
tlf. 41857133

Vi vil rigtig gerne høre fra dig!
Behandling af personoplysninger
I forbindelse med tilmelding til hold i Ungdomsskolen eller indmeldelse i Fritids- og Ungdomsklub, skal vi jævnfør Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i
vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med det.
Vi behandler personoplysninger i kategorierne identifikationsoplysninger om den tilmeldte og forældre (navn, adresse, CPR med mere), holdtilmelding, oplysninger om den tilmeldtes
eventuelle allergier, samt eventuelle samtykkeerklæringer. Det gør vi for at kunne administrere klub- og ungdomsskole-holdene samt for at kunne administrere den lovpligtige statistiske
anonymiserede indberetning over ungdomsskolevirksomhed, vi skal foretage til Undervisningsministeriet.
Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i den lovpligtige statistikindberetning til Undervisningsministeriet samt Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven.
Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, UngiAarhus, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J, som kan kontaktes på uiaa@mbu.aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes
behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.
Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører af de systemer, vi arbejder i. Oplysninger bliver som nævnt ovenfor videregivet til Undervisningsministeriet til statistik formål.
De oplysninger, vi her behandler om dig, slettes 5 år efter udmeldelse jævnfør lovkrav om 5 års bevaring.
Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig. Du kan anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen.

