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Kære elever og forældre

UngiAarhus tilbyer en masse spændende ungdomsskolehold på din egen
og andre skoler, Århus Statsgymnasium, Viby Gymnasium, Marselisborg
Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Aarhus Gymnasium, Jordbrugets Uddannelsescenter og på kulturinstitutionerne ARoS og Aarhus Teater.
Du kan vælge at deltage i så mange ungdomsskolehold, som du har tid
og lyst til i din fritid.
På de følgende sider finder du beskrivelserne af alle ungdomsskolehold.
Hjemmesiden opdateres løbende, så hold dig endelig opdateret om nye
hold her.

Du kan tilmedle dig vores hold ved at gå ind på
ungiaarhus.aarhus.dk/ungdomsskolen/

Venlige hilsner
Peter Hørslev Sørensen, Michael Rugaard Høgh Dam & Lars Kramers
Ungdomsskolekoordinatorer
Ungdomsskolen, UngiAarhus SYD/SYDVEST
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Ungdomsskolen er din mulighed for sammen med andre unge fra
7. klasse til og med 17 år, at lave masser af spændende aktiviteter,
fordybe dig i interesser og fag, knytte venskaber for livet, opleve verden, og i det hele taget have det rigtig sjovt sammen med
andre. I ungdomsskolen møder du undervisere, der brænder for
det samme som dig, og som kan inspirere dig til, hvordan du kan
bruge dine interesser, fx når du skal vælge uddannelse eller job.

Slå
Klik
oppå
på
holdene
– og læs meget mere om
netop dine muligheder
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Active!
”Elsker du at være fysisk aktiv, men
synes du samtidig at fodboldklubben
bliver lidt for ensformig?

Tidspunkt:

Så er Active et hold for dig!

Undervisningssted:

Her vil vi afprøve nogle af de mange sjove og anderledes idrætsaktiviteter, der findes - og du kan
selv være med til at bestemme hvilke.
Det handler ikke om at være den bedste, men om
at være nysgerrig, få sved på panden og have det
sjovt. Det kunne fx være adventure-race, akroyoga,
bouldering, flagfootball, kajak, kampsport, SUP,
ultimate eller vandpolo.
Alle ideer er velkomne - og så ser vi hvad der kan
lade sig gøre.”

Tirsdage kl. 17.00-19.00

Rundhøjskolen

Underviser:
Sarah K. Sørensen

Opstartstartsdato:
Uge 36

Aktivisten
Synes du også Greta Thunberg er for sej,
og at det er for stramt, at de voksne ikke
gør ret meget for at stoppe klimaforandringerne? Eller frustrerer det dig at nogle
børn sulter, imens andre får alt hvad de
peger på? Er du træt af at blive dømt for
din hudfarve, køn eller religion? Eller har
du hørt om hvor dårlige forhold, der er
i Ellebæk fængslet? Vil du gerne sætte
gang i noget? Så bliv aktivist.

Tidspunkt:
Torsdage kl. 16.30-18.00

Undervisningssted:
Rosenvangskolen

Underviser:
Gustav Husfeldt Hendriksen

Opstartstartsdato:

Om vi laver en demonstration, en podcast, en rap,
et foredrag på skolen, en festival, en fællesspisning,
fodboldkamp eller andre fede aktiviteter for forskellige
mennesker er helt op til jer på holdet. Vi skal gøre en
forskel på den fede måde!

Torsdag i uge 36
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På aktivistholdet bliver vi enige om en sag, vi vil kæmpe for, sætter os ind i sagen og laver et mål. Vi kommer
til at snakke, diskutere, grine, lave mad over bål, tage
på ture, skabe, få besøg af super cool aktivister og ændre verden - i hvert fald en lille smule.

Asiatisk
madlavning
Er du også vild med pad thai, sushi og
sprødstegte tigerrejer, men er du træt
af at betale for takeaway?

Tidspunkt:

Vil du gerne imponere vennerne med et nemt, hjemmelavet måltid mad, eller mangler du inspiration til
hurtig, velsmagende madlavning i hverdagen?

Læssøesgades skole
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Så lær at lave det hele selv i dette asiatiske madlavningskursus. Her lærer du at lave lækre retter fra
bunden, imens du undervises i basale køkkenteknikker, traditionelle smagssammensætninger og får
indsigt i de mest benyttede råvarer fra et af verdens
mest populære køkkener. Vi ses!

Tirsdage kl. 17.00-19.00

Undervisningssted:
Underviser:
Eva Surrow

Opstartstartsdato:
Uge 36

Har du lyst til at spille musik sammen med andre? I Bandet skal vi
prøve kræfter med netop dét, og
se hvad fællesskabet i musikken
egentlig kan. Igennem forskellige
numre skal vi tune ind på hinanden
og musikken.

Tidspunkt:
Torsdage kl. 19.00-21.00

Undervisningssted:
Højvangskolen, musiklokale 2

Underviser:
Christian og Gry

Opstartstartsdato:
Uge 36

Hvilke numre vi skal spille, finder vi ud af sammen undervejs. Det allervigtigste ved holdet er
at spille god musik sammen og have det fedt
med det! Det gælder uanset hvilket niveau du
er på - her er nemlig plads til alle.
Vi glæder os til at spille med dig!

_ side 13 _

Band
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Band og
sammenspil i
Solbjerg
Vil du gerne være en del af et fedt,
kreativt og sjovt sammenhold?
Vil du gerne udvikle dig på dit
instrument, blive en bedre sanger, lære et
nyt instrument at kende?
Vil du gerne spille sammen med
andre unge der brænder for det samme
som dig?
Så er ungdomsskoleband noget for dig!

Tidspunkt:
Tirsdage kl 19.30-21.00

Undervisningssted:
Musiklokalet Solbjergskolen,
kærgårdsvej 4, Solbjerg

Underviser:
Bibbi Jacobsen,
Tlf.: 28970642,
Bibbijacobsen@yahoo.dk

Opstartstartsdato:
Uge 37

Blandede Bolde

Alle køn er velkomne. Her skal vi ikke bare spille fodbold eller badminton, men alt muligt. Det
handler om at ha’ det for grinern og få spillet
en masse bold.
Vi kommer blandt andet til at spille basket,
volley, tennis, spikeball, bordtennis, floorball
(hockey), ultimate og softball.
Det betyder ikke noget om du er noob eller den
nye Ronaldo. Er du fx en haj til basket, kan du
jo hjælpe de andre med det og til gengæld få
noget igen i andre sportsgrene.
Kort sagt: Vi skal fyre den af i fællesskab!

Tidspunkt:
Torsdage kl. 18.00-19.30

Undervisningssted:
Rosenvangskolen

Underviser:
Gustav Husfeldt Hendriksen

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Er du vild at spille bold? Eller vil
gerne lære nogle flere boldspil
at kende? Så meld dig på holdet
Blandede Bolde.

Boksning - piger
Kunne du have lyst til at træne på en
mere effektiv og sjov måde, så følg
endelig med her!

_ side 16 _

Pigeboksning er et konditionshold, hvor der fokuseres på at komme i god form med en omgang hård og sjov træning. Holdet er ikke et selvforsvarskursus, hvilket vil sige der er ingen slag
på ansigtet eller form for kamp. Pige-boksning
er til dig, der ønsker at træne blandt kun piger,
komme i god form og lære bokse-teknikker. Der
trænes med fokus på styrke din krop og skabe
nogle sjove og trygge rammer. I kurset træner vi
alle sammen, presser hinanden og eksperimenter med nye træningsmåder.
Alle kan være med – Er du erfarende eller nybegynder så kan vi udvikle os sammen.

Tidspunkt:
Torsdage kl. 18.00-19.30

Undervisningssted:
Søndervangskolen

Underviser:
Josef Mohammed

Opstartstartsdato:
Uge 36

Boksning - drenge
Står du og trænger til at frigive masser af energi, så følg endelig med
her!
Drenge-boksning er et konditionshold med fokus på at komme i god form, lære at bokse og
udfordre sig selv. Kursets forløb vil være delt i to
områder, hvor der fokusere på at styrke kroppen
med adskillige øvelser, samt lære at bokse og
anvende teknikker. Det opnår vi sammen, ved at
forholde os til hinanden som træningspartner og
samtidigt etablere en hyggelig atmosfære.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 19.00-20.30

Undervisningssted:
Vestergaardskolen

Underviser:
Josef Mohammed

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Alle kan være med – Er du erfarende eller nybegynder så kan vi udvikle os sammen.

Boksning
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Ungdomsboksning på Bavnehøj
skole i Hasselager er et boksehold
for unge fra 7.-9. klasse.

Tidspunkt:
Tirsdag kl 19.00-21.00

Undervisningssted:
Bavnehøjskolen

Underviser:
Frederik Fenger
frederikof@live.dk
Tlf. nr. 28997980

Opstartstartsdato:
Uge 36

Holdet bygger på venskaber, høj puls og en
masse positive udfordringer. Bokseholdet forløber i 2 timer, hvor man både får pulsen op,
får nye bokseteknikker og en masse mod og
selvtillid. Bokseholdet er for alle niveauer, hvilket gør, at man ikke skal holde sig tilbage, hvis
man ingen erfaring har i boksefeltet.
Der bliver taget hensyn til den enkelte, hvor
man samtidig ikke bliver presset ud i noget,
som man ikke har lyst til. Boksningen er samtidig også for den erfarne, som har brug for at
bygge nye teknikker, samt nye perspektiver på
sin boksning.
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CrossPower
Er du træt af maskiner, og har lyst
til at prøve noget nyt og sjovere, så
følg endelig med her!
CrossPower er et fitnesshold for dig, som vil
træne og bruge musklerne uden alle de fine
maskiner.
Her skabes der forskellige aktiviteter, som skal
være med til at gøre det hele sjovt, men også
udfordre og styrke sine evner. Holdet er tilgængeligt for både drenge og piger, der kunne tænke sig at træne med deres bekendte og samtidigt blive presset på et helt andet niveau.
Alle kan være med – Er du erfarende eller
nybegynder så kan vi udvikle os sammen.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 19.00-21.00

Undervisningssted:
Rundhøjskolen

Underviser:
Josef Mohammad

Opstartstartsdato:
Uge 36

Cool English
På Cool English får de unge mulighed for at komme og selv have indflydelse på aftenens aktiviteter på
Holme Skole.

Tidspunkt:

Her mødes vi hver onsdag 18-20 og med et udgangspunkt i det engelske sprog spiller vi spil, ser
film, laver aktiviteter og leger i hallen, m. fl. Formålet er hovedsageligt at tilbyde muligheden for
at have det sjovt og danne relationer på tværs af
skoler, klasser og årgange.

Underviser:

Onsdage kl. 18.00-20.00

Undervisningssted:
Holme skole

Niels Baldur Oskarsson
nielsbaldur@outlook.com Tlf. 26293635
Marcus Sommer
Marcussommer1996@gmail.com
Tlf. 42942305
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Opstartstartsdato:
Uge 36. Helårligt.

CS:GO
Ungdomsskolen har lavet et
tilbud for dig, som er til Counter
Strike Global Offensive. Socialt,
sjovt og ikke mindst lærerigt
bliver det.

Vi arbejder med:
·	
Samarbejde (brug af opgaver/øvelser
med afsæt i Forsvarets opgave inden for
området)
·	Fysisk træning (afsæt i fysioterapeutiske
og ergonomiske øvelser)
·	Opgavefordeling/ansvar
·	Alternative og kreative løsnings- og metode valg
·	Gaming IQ (udvikl evne til at forud og
«læse» mulighederne i opgaver
·	Udvikle på matematiske vinkler/økonomiske vinkler (vinkler i forhold til spillets
opgaver/styring af ressourcebrug osv.)
·	
Stimulere læringsmotivationen via gaming
·	Udvikle på fysisk træning og kostkendskab

_ side 21 _

Ungdomsskolen har lavet et tilbud for dig,
som er til Counter Strike Global Offensive.
Socialt, sjovt og ikke mindst lærerigt bliver
det. Du får en topspiller fra Esport Service
til at træne dig i alle spillets finesser. Bliv
bedre til at kommunikere, samarbejde
med dit hold, lær nye granater, lær om
hvordan du læser spillet igennem gaming
IQ og game sense. Udarbejd strategisk
med dit hold og arbejd taktisk med din rolle på holdet. Det er rigtig esport, så ingen
cola eller pizza. Sund krop, sundt sind.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 18.00-20.30

Undervisningssted:
Søndervangskolen, Viby

Underviser:
Niklas Skaun

Opstartstartsdato:
Uge 36

Danseklubben
Dette hold er for dig, der elsker
at danse og ikke kan stå stille
når musikken spiller.
På dette hold undervises der i alt fra hip/hop
og funk til musical dans og moderne.

_ side 22 _

Vi afprøver en masse forskellige stilarter,
simple danseteknikker og øver os i, at bevæge os til musik af fra forskellige genrer.
Vi bevæger os mest i hip hoppens verden,
men forsøger at lave et skiftende og anderledes program fra gang til gang - du får helt
sikkert sved på panden! Hvis du bare godt
kan lide og danse og bevæge din krop, så
kom og vær med.

_ side 23 _

Tidspunkt:
Onsdage kl. 17.00-18.30

Undervisningssted:
Vestergårdsskolen
Gymnastiksalen

Underviser:
Emma Poulsen

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Dansk som andetsprog
På ungdomsskoleholdet Dansk som
andetsprog får du et større kendskab til
det danske sprog. Du bliver klædt bedre på til at anvende dansk i og uden for
danskundervisningen.

Tidspunkt:
Mandage kl. 15.00-17.00

Igennem danskfaglige opgaver, øvelser og aktiviteter, leg og bevægelse og samarbejdsøvelser får vi
sammen dannet et danskfagligt grundlag og fundament, som fungerer som springbræt ud i skole og i
samfundet.

Undervisningssted:

Vi tager udgangspunkt i, hvad du har brug for, og i
fællesskab finder vi ud af, hvordan undervisningen
skal forløbe.

Opstartstartsdato:

Rosenvangskolen, Viby

Underviser:
Laura Bernhard

Uge 36

Den virtuelle
lektiecafé
Sidder du hjemme og får matematikstykkerne eller fysikafleveringen
galt i halsen? Har du brug for lidt
støtte til at komme videre med den
danske stil?
_ side 25 _

Så tilmeld dig den virtuelle lektiecafé, hvor du
hver tirsdag kan få den hjælp, du har brug for
til at komme videre.
Vi kan hjælpe med alle små og store udfordringer i alle skolens fag. Du behøver ikke at
møde virtuelt hver tirsdag, men kan tjekke ind
og ud efter dit behov.
Tilmeld dig holdet, så vil du før opstart modtage et link til den virtuelle gruppe.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 14.00-16.00

Undervisningssted:
Virtuelt.
Du vil modtage et link
ved tilmelding.

Underviser:
Christina Ena Skovgaard

Opstartstartsdato:
Tirsdag den 25. august

Det skal
løbes væk
_ side 26 _

Har du også svært ved at komme i gang med at få rørt dig?
Så er du kommet til rette hold!

Tidspunkt:
Onsdage 15.30-16.30

Undervisningssted:
Frederiksbjerg skole (udendørs)

Underviser:
Sofie Flening

Opstartstartsdato:
Uge 36

En gang om ugen løber vi 30 min. og styrketræner 30 min. efter løb. Så tænker du
sikkert, at du skal være i god form for at
være med, men det behøver du ikke. Dette hold er for alle som har svært ved at
komme af sted selv, men stadig gerne vil
være aktiv. Alle niveauer er velkomne!
Vi har det sjovt og hygger os med det,
mens vi giver den gas! Hvis der er stemning for det kan det være vi deltage i mindre løbeevent.

Do it Yourself
Kom og vær kreativ sammen med
andre unge på ungdomsskoleholdet Do it yourself. Vi kommer til at
lave forskellige DIY-projekter, hvor
vi arbejder med en lang række af
teknikker og materialer.
Vi kan lave smykker, tasker, blomster ophæng
og meget mere.

Alle kan være med på holdet uanset forudsætninger, så tøv ikke med at melde dig til.
Det vigtigste er, at du har lyst til at
bruge en eftermiddag om ugen på
at hygge dig sammen med andre
kreative unge.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Vidtskuevej 25, 8260 Viby

Underviser:
Olivia Braüner

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Kun fantasien sætter grænsen, og I er med til
at bestemme, hvad vi skal lave.

Dungeons
And
Dragons
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Har du altid drømt om at
være en nobel ridder?
Eller måske en mystisk
hætteklædt magiker?
Så har du nu muligheden.
Den måde spillet fungerer på, er
ved at dig og din gruppe sidder
ved et bord, med hver af jeres
unikke karakter foran jer. Karaktererne er jeres måde at interagere med verdenen på. Jeg fortæller
en historie som udspiller sig
foran jeres karakterer, mens i
med jeres fantasi, kan forstille
jer, hvordan det ser ud. Herefter
kan i så reagere på de ting i får af
vide, og derved være med til at
ændre historien.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 18.00-21.00

Undervisningssted:
Bavnehøj Skole

Underviser:
Jakob Riis, 40869164
jakob_riis@hotmail.com

Opstartstartsdato:
Uge 36

Dykkerkursus, PADI OWD

På ungdomsskolen dykkerhold lærer du alle de færdigheder der skal til for at kunne dykke i hele verden.
Du kommer til at lære dykketeori, kommer i svømmehal og lære færdigheder der gør dig til en sikker
dykker og til sidst ud i havet og dykke flere gange.
Alt sammen mens vi deler en masse sjove, sikre og
spændende oplevelser sammen.
Vi tager altid hensyn til hvis du er nervøs, har svært
ved det faglige, er udfordret med at læse da vi vægter
kammeratskabet, miljøet og de gode oplevelser.
Vi starter forløbet med en gratis tur i svømmehal
hvor du kan prøve at dykke med udstyr på, inden du
forpligter dig til hele kurset.

Tidspunkt:
Prøvedyk lørdag d. 3-10-2020 i Odder svømmehal, Spektrum, fra kl. 13:00 til 17:00 for alle
interesserede. Samtidig er der ved opstart
spørgetime for alle forældre og elever.

Undervisningssted:
UNO-Friluftscenter, Marienlundsvej 11 A,
8240 Risskov. Vejen Idrætscenter og ved vandet i Aarhusbugten.

Underviser:
Peter Them Andersen,
Frank Normann Andersen,
Rene Elmose Jessen,
Sofie Andersen,
Stig Andersen,

Opstartstartsdato:
Teoriweekend fredag, lørdag og søndag d. 6-78 november. Fredag fra. 16:00 til 21:00. Lørdag fra 09:00 til 18:00 og søndag fra 09:00 til
ca. 18:00. Alt sammen på UNO-Friluftscenter,
Marienlundsvej 11 A, 8240 Risskov.
Poolweekend i Vejen Idrætscenter i uge 10,
2021, d. 12-13-14 marts fra kl. 15:00 fredag til
søndag eftermiddag. Weekenden er inklusiv
forplejning og overnatning. Der er fællestransport til og fra UNO-Friluftscenter.
Åbentvandsdyk i weekenden d. 22-23 maj og
weekenden d. 12-13 juni 2021. Mødetid alle
dage på UNO-Friluftscenter kl. 09:00, forventet afslutningstid omkring kl. 18:00.

Opstartstartsdato:

3. oktober i Odder svømmehal
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Er du glad for vand? Kan du lide at
snorkle eller svømme? Drømmer du om
at udforske undervandsverdenen? Vil
du møde nye venner med samme interesser? Kan du lide at udfordre dig selv?
Så er det måske noget for dig at tage et
dykkercertifikat?

Eget design
Et syhold hvor du får hjælp til at
realisere dine egne ideer.
Måske vil du sy dit gamle tøj om, måske vil du
design og sy din egen nederdel fra bunden eller
hvad med nogle lækre puder til dit værelse.
Måske vil du bare gerne lære at sy.
Du kommer med dine ideer og projekter,
jeg hjælper dig med at lave dem.
Holdet er for alle, der gerne vil sy.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 17.00-19.00

Undervisningssted:
Frederiksbjerg skole.
Kreativt værksted

Underviser:

_ side 30 _

Kamilla Korsgaard
Se mere på instagram:
”kamilla_marie_8000”

Opstartstartsdato:
Uge 36

E-sport
·	Samarbejde (brug af øvelser med fokus
på teambuilding for at styrke samarbejde og kommunikation)
·	In-game forståelse (at udvikle en evne/6.
sans til at forudse spillets udvikling)
·	Kommunikation (fokus på hvordan man
kommunikerer effektivt, så det gavner
holdet)
·	Kendskab til fysisk træning og kost, som
mange af de professionelle atleter også
beskæftiger sig med
·	En forståelse for det matematiske/økonomiske aspekt i spillet (at blive bedre
til at forstå og udnytte spillets ressourceforbrug til egen fordel)

_ side 31 _

I e-sport arbejder
vi blandt andet med:

Tidspunkt:
Torsdage kl. 17:30-20:30 Holme Vestergård
Torsdage kl. 15.30-18.30 Svendgården

Undervisningssted:
Holme Vestergård, Højbovej 9,
8270 Aarhus
Svendgården, Byvej 9, 8330 Beder

Underviser:
Victor Østergaard

Opstartstartsdato:
Uge 36

_ side 32 _

Elektronik
På ‘Elektronik’ får du:
·	Viden om elektricitet, elektriske kredsløb og komponenter
·	Erfaring med at brygge elektriske kredsløb på et højt niveau
·	Hyggeligt gruppearbejde
·	Sjove, anderledes øvelser hvor du skal tænke kreativt
·	Indblik i hvad du kan bruge elektronik til på en fremtidig
arbejdsplads
Vi begynder timerne med 15 minutters teori. Herefter arbejder vi
praktisk med at bygge, teste og udvikle kredsløb. Vi afslutter med
en kort opsamling og et kig på, hvad vi skal lave næste gang. Vi
får besøg af folk, som arbejder med elektronik til hverdag, og
som kan fortælle dig hvad de bruger deres viden til.

Tidspunkt:
Tirsdag kl. 18.30-20.00

Undervisningssted:
Holme skole

Underviser:
Oplyses senere

Opstartstartsdato:
Uge 36

Entreprenørskab

Tidspunkt:
Mandage kl. 16.00-17.30

Undervisningssted:
MakerSpace
Axel Gruhns vej 2A, 8270 Højbjerg

Underviser:
Josef Mohammed

Opstartstartsdato:
Uge 43

Er du kreative og interesserer dig for at lære
forløbet bag, at starte en virksomhed op så
er dette en god mulighed. Ofte står man
med en rigtig god ide og her for du mulighed for at lære om hele processen fra start til
slut. Du kan forbedre dine kompetencer ved
at tilmelde dig dette hold, som vil give dig
et bredt perspektiv og værktøj i fremtiden.
Dette hold vil fokusere på, at brainstorme
idéer, anvende idéerne ved brug af nogle forretningsmodeller og evt. deltage i forskellige
messer, hvor du får mulighed for at præsentere din virksomhed(ide) for andre.
Alle kan være med – Det kræver dog at du er
interesseret i at lære hvordan virksomheder
etableres.

_ side 33 _

Kunne du tænke dig ved brug af
innovation og iværksætteri lære
hvordan forretninger startes op,
så følg endelig med her!

Faglig fordybelse
Én gang om ugen åbner vi op for faglig
fordybelse. Her kan du komme og lave
dine lektier eller fordybe dig i et fag
som du gerne vil udvikle dig i.
Du har mulighed for at lave lektier sammen med dine
venner, og der vil være to lærere til stede, som kan
hjælpe dig.
Du kan komme og gå som du har behov for -Vi står
klar til at hjælpe dig med alt fra brøker til tyske verbers
bøjninger!

Tidspunkt:
Én gang om ugen efter skole. Præcist
tidspunkt vil blive annonceret på skolen.

Undervisningssted:

_ side 34 _

Biblioteket på Næshøjskolen.

Underviser:
Silke Gerks, sige@aarhus.dk,
Tlf. 53802032.
Maiken Hyllested, madyh@aarhus.dk,
Tlf. 22551016.

Opstartstartsdato:
Uge 36

Filmuniverset
Har du også stor interesse inden for film og
medier. Så er du kommet
til det rette sted.

_ side 35 _

Vi skal se nogle forskellige film
inden for en masse genrer og
efterfølgende arbejde med dem
og diskutere dem. Vi går helt i
dybden med forskellige teknikker man bruger i film. Derudover skal vi arbejde kreativt med
produktion af mindre kortfilm.
Vi finder i samarbejde ud af,
hvad I godt kunne tænke jer at
arbejde med. Alle idéer er velkomne! Hvis der er stemning
for det, så kan vi måske en aften
tage i biografen.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 15.30-17.00

Undervisningssted:
Højvangskolen

Underviser:
Sofie Flening

Opstartstartsdato:
Uge 36

First Lego
League

_ side 36 _

LEGO-Mindstorm og deltagelse i Aarhus-konkurrencen
Forst Lego League Eleverne
skal i et legende og eksperimenterende læringsmiljø
udfordres med tekniske og
praktiske opgaver. .
Elevernes legorobotter får tildelt konkrete opgaver, som de skal løse enten på
banen eller på gulvet. Eleverne vil løbende få opgaver, som de er særligt gode til
i arbejdet med robotter og evt. ved tilmelding til FLL-konkurrencen i Aarhus i
efteråret.
Eleverne får opgaver som fx udførelse af
teoriopgave, fremlæggelse af teoriopgave, robotprogrammør, tekniker, værktøjsmager, fotograf og kameramand m.m.
FIRST LEGO League er en teknologiturnering for børn og unge i alderen 10-16
år. Kreativitet, samarbejde, design, gåpå-mod, teamånd, entusiasme og læring
er centrale elementer i FLL. FIRST LEGO
League er bygget op om følgende hovedpunkter: • Grupper bestående af børn
i alderen 13-16 år • 8 uger til at løse en
opgave med både teoretisk og praktisk
karakter • Designe og bygge en robot •
Gøre teoretiske baggrundsstudier • Skrive logbog Efter 8 uger: turnering – robotløb og teoretisk præsentation til konkurrencen på Navitas Aarhus.

Tidspunkt:
Én gang om ugen fra medio
september til slut november.

Undervisningssted:
Robotlokalet under A-fløjen.
Næshøjskolen i Harlev.

Underviser:
Anders Vesti Krogh
uv7b9ban@aaks.dk
61681035

Opstartstartsdato:
Uge 37

Forfatterspirer
Forfatterspirer – for dig, der elsker
at skrive
Hvad er den gode historie? Hvordan skriver
man en fængende dialog? Hvordan gør du
sproget skarpt, klart og kort? Hvilken genre er
din? Hvordan skriver man den perfekte cliffhanger?

På dette hold skal vi arbejde med og lære
mere om den gode historie, dialog, skrivestil,
genrer, sproglige virkemidler og meget mere.
Vi gennemgår et undervisningsforløb, samtidig med at holdets indhold formes efter deltagernes ønsker.

_ side 37 _

Der er mange spørgsmål, når man arbejder
med litteratur. Litteraturen er nemlig uendelig, nyskabende og udvikler sig samtidig hele
tiden.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 18.30-21.00

Undervisningssted:
Dokk1

Underviser:
Eva Munk Nielsen
Tlf: 61716523

Opstartstartsdato:
Uge 36

Fortnite
Ungdomsskolen har langt om
længe oprettet et hold til dig, som
er vild med Fortnite. Vi vil spille
både solos, duos og squads samt
creative, hvorved du vil blive trænet i alle spillets facetter imens du
har det sjovt.

_ side 38 _

Som en ekstra tilføjelse vil du blive præsenteret for ”vod-review”, der handler om at se dine
egne spil igennem, og se, hvor du kan forbedre dig. Kort og godt, så vil vi arbejde med:
·	Edits (hvor du vil blive introduceret til baner og øvelser)
·	Building (forskellige teknikker, og hvordan
du gør det effektivt)
·	
Aiming (igen, introduktion til baner og
øvelser)
·	
Beslutningstagning (hvordan træffer du
den bedst mulige beslutning i den situation du finder dig i)
Selvom spillet måske lyder lidt voldsomt, så
er det faktisk ikke tilfældet. Grafikken er ikke
særlig realistisk, der er intet blod, og når en
spiller dør, kan det ses ved at spilleren ganske
enkelt opløses pixel for pixel.
Spillet har til gengæld et stort socialt element,
hvor man taler med sine holdkammerater,
samarbejder med dem - og kan tilføje sine
venner fra den virkelige verden, så man kan
spille på samme hold i Fortnite.
Kom og vær med.

Tidspunkt:
Mandage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Søndervangskolen, Viby

Underviser:
Oliver Linus

Opstartstartsdato:
Uge 36

Fransk for
begyndere

Så kom med på en rejse ind i det franske sprog
og kultur. Her leger vi med sproget gennem
snak, sang og sjov. I kurset lærer du det basale om udtale, grammatik og gloser. Du får også
fundamentet til let kommunikation, du kan bruge, når du er på ferie, eller når du skal blære dig
over for din date med perfekt, fransk udtale af
menukortet. Derudover skal vi selvfølgelig også
smage lidt på landets fantastiske cuisine.
Au revoir!

Tidspunkt:
Onsdage kl. 19.00-20.30

Undervisningssted:
Læssøesgades skole

Underviser:
Eva Surrow

Opstartstartsdato:
Uge 36

_ side 39 _

Bonjour! Velkommen til begynderkursus i fransk! Har du også altid
godt kunne tænke dig at mestre det
mest romantiske sprog i verden?

Få styr på
maskerne
Drømmer du om at strikke som
#petiteknit eller vil du blot have
styr på ret- og vrangmasker?

_ side 40 _

Måske er du allerede i gang med at strikke en
lækker sweater eller har du lyst til at lave et
halstørklæde i julegave.
Kom og lær at slå masker op, strikke ret
og vrang eller få hjælp og hygge, når du
strikker efter opskrift.
Holdet er for alle, der har lyst til at strikke.

Tidspunkt:
Mandage kl. 17.00-19.00

Undervisningssted:
Frederiksbjerg skole.
Kreativt værksted

Underviser:
Kamilla Korsgaard
Se mere på instagram:
”kamilla_marie_8000”

Opstartstartsdato:
Uge 37

Girl-Squad

Du vil få nye venskaber og samtidig have
muligheden for at snakke om de ting, der
måske kan være svære. Du vil blive en del
af et fællesskab, hvor vi værner om god
stemning, tillid og et rum, hvor man kan
snakke om de gode og de svære ting.
På holdet befinder du dig i et trygt rum,
hvor du får mulighed for at få opbygget en
større selvtillid i sociale sammenhænge,
indgå i nye relationer og samtidig styrke et
fællesskab mellem dig selv og andre piger
i alderen 13 år til og med 17 år.

_ side 41 _

På Girl-squad-holdet laver vi
hyggelige aktiviteter sammen.
Det kan være at spille spil, lave
kreative projekter, lytte til musik eller blot få et af bræk fra
hverdagens bekymringer.

Tidspunkt:
Mandage kl. 18.30-20.00

Undervisningssted:
Rosenvang Klubben, Viby

Underviser:
Eva Munk Nielsen
evamunkfreelance@gmail.com
Tlf: 61716523

Opstartstartsdato:
Uge 36

GladMadMat
GladMadMat er et rum for mad, glæde,
nærvær, samtale, sjov og forskellige
opgaver. Vi laver ”Den Store Bagedyst”
i grupper, vi laver Halloween-tema og
besøger skraldere i Aarhus, der fortæller
om mad der smides ud fra supermarkederne.

_ side 42 _

I år har vi haft besøg af en mor med iransk baggrund, som lavede persiske retter og vi har bagt julesmåkager til det lokale plejehjem.
Når vi har handlet og lavet med, spiller vi spil mens
maden simrer eller kagen bager i ovnen. Ud over
man både bliver god at spille spil og lave mad, så
træner man også sine matematikfærdigheder ved
at have det sjovt! Vi laver også budget, regner på
opskrifter, måler ingredienser af og tegner i hånden
eller på pc.
Når man spiller brætspil, så vil ens matematikevner trænes (strategi, taktik, regning), mens man
hygger sig med andre elever fra skolen.
Skynd dig at melde dig og en god ven eller veninde
til. Begrænset plads!

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 15.00

Undervisningssted:
Holme Skole
Mølleskovvej 11
8270 Højbjerg
Hjemkundskabslokale på 1. sal.

Underviser:
Esben Steenholt esst@aarhus.dk
tlf. 2845 9891
Safiye Coskun cosa@aarhus.dk
tlf. 2891 7375

Opstartstartsdato:
Uge 40

Gokart
·	Er du bidt af fart og spænding?
·	Er du til motorer?
·	Er du til sammenhold?

Tidspunkt:
Tirsdage og torsdage kl. 18.00
(Tranbjergskolen)
Mandage og onsdage kl.18.30
(Bavnehøjskolen)
Tirsdage kl.18.30-21.30
(Motorgården)
Onsdage kl. 18.00-2030
(Næshøjskolen)

Undervisningssted:
Se ovenstående

Underviser:
Thomas Rasmussen
Anders Knudsen
Nikolai Dalum
Preben Vinther

Opstartstartsdato:
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 bane
Vi tager til race events og samarbejder
med flere racing teams i Danmark.

_ side 43 _

Så er GOKART lige dig

Healthy
inside out

_ side 44 _

Kom og vær kreativ sammen
med andre unge på ungdomsskoleholdet Do it yourself. Vi
kommer til at lave forskellige
DIY-projekter, hvor vi arbejder med en lang række af
teknikker og materialer.
Vi vil snakke om sundhed, velvære og
kroppen, og afprøve forskellige metoder til at opnå en sund krop og et
glad sind. Du kommer til at pleje dig
selv og de andre med b.la. oliemassage, duftende fodbad, hjemmelavet
ansigtsmaske, yoga og sjove lege.
Nogle aftener er vi i køkkenet, hvor vi
skal lave sunde snacks og mad f.eks.
rodfrugtechips, müslibarer, smoothies
og lækre madpakkeideer. Andre gange
tager vi ud i naturen og bevæger os,
her kan vi ro i kajak, gå skønne ture
eller prøve kræfter med ”naturterapi”. Derudover elsker vi at have nogle
gode snakke, som kan handle om alt
hvad I går og tænker på, f.eks. kunne
vi snakke om dét at være teenager.
Vi er også meget åbne for at høre,
hvad lige netop DU kunne tænke dig
at lave.
Alle kan være med!
Og vi kan ikke vente at have nogle
skønne og hyggelige aftener med jer.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 18.30-20.30

Undervisningssted:Højvangskolen
(vi mødes ved klubben Stauern)

Underviser:
Sofie Splid Madsen

Opstartstartsdato:
Uge 36

Hestehold
_ side 45 _

”Hestehold” bliver en kombination af at lære alt om hestens pasning og pleje og at
tilegne sig evner til at ride eller
køre hestene i sportslig sammenhæng.
Der vil både være teoretisk og praktisk
undervisning.

Tidspunkt:

For at være med skal du have lyst til at
være sammen med hestene og være en
del af et fællesskab.

Undervisningssted:

Aktiviteter vil kunne være at tage
ansvaret for
·	Pasning og pleje
·	Dyrlægebesøg
·	Fodring
·	Smedebesøg
·	Transport
·	Planlægning af aktiviteter
med mere…

Torsdag kl. 16.00-18.30

Svendgaarden i Beder

Underviser:
Rie 2129 9404

Opstartstartsdato:
Uge 36

_ side 46 _

Jagttegn
Tidspunkt:
Det at blive jæger er en rejse.
En rejse, der kan vare ved hele livet.
Jagt handler om liv og død, vilde dyr, våben, natur,
æstetik, traditioner og ikke mindst - lækkert vildt på
bordet. Rejsen begynder med jagttegnsundervisningen.
På kurset kommer du til at lære, alt det du behøver
for at bestå jagtprøven. Det inkluderer teoretiske og
praktiske færdigheder. Du skal bl.a. lære at skyde
med et jagtvåben, kende forskel på de vilde dyr, navigere jagtlovgivningen og meget andet.
Der er en egenbetaling på 500 kr. som skal betales
ved tilmelding.

Torsdage kl. 16.30-18.30,
samt nogle weekenddage på
skydebanen

Undervisningssted:
Vidtskuevej 25, 8260 Viby
Du skal fylde 16 år, samme år som
du aflægger jagtprøven (2021)

Underviser:
Vides ikke endnu

Opstartstartsdato:
Uge 43

Kajakpolo

Der er fuld fart på i kajakpolo, også i undervisningen, hvor vi både træner de mange specielle
færdigheder, balance og bevægelighed i kajakken,
støtte- og træktag med pagajen, forskellige gribeog kasteteknikker og måske en dag en grønlændervending?
Til foråret slutter vi forløbet af med en “vildmarkstur” i havkajak, fx på Gudenåen.

_ side 47 _

Kajakpolo er kort fortalt en mellemting mellem vandpolo og basketball med en kajak i midten. At spille kajakpolo er egentlig ret så meget som
beskrivelsen lyder: lidt mærkeligt, en
smule svært og meget, meget sjovt.

Tidspunkt:
Torsdage kl. 15.20-16.30

Undervisningssted:
Næshøjskolens svømmehal
Stillingvej 424, 8462 Aarhus

Underviser:
Benny Rahbek, tlf 24 62 16 92,
raben@aarhus.dk
Jeppe Breinholm, tlf 61330975,
pjeb@aarhus.dk

Opstartstartsdato:
22. oktober

_ side 48 _

Knivbygning
Emner vil skal ind over
· fordybelse
· kvalitetssans
·	
kendskab til skrevne og uskrevne
regler om brug af kniv
· tålmodighed
· hygge
· fingersnilde
· stolthed
· at gøre et stykke arbejde helt færdigt
·	en flot kniv og frem for alt........
glæden ved at skabe.
Det er bare af de områder, vi kommer
omkring på knivholdet. Har du lyst
til at designe din helt egen kniv, så er
knivholdet alletiders mulighed.

Tidspunkt:
Oplyses senere

Undervisningssted:
Klubberne A45, Aldersrovej 45,
8200 Aarhus N

Underviser:
Henrik Ullerichs

Opstartstartsdato:
Opstart første uge i november
og frem til vinterferien.

_ side 49 _

Kunst & Krea
Tidspunkt:
Kan du lide at være kreativ?
SÅ er dette hold lige noget for dig!
På dette hold får du lov til at eksperimentere med forskellige teknikker og
materialer, der kan omsættes til kunstneriske udtryk.
Vi kommer først og fremmest til at arbejde med
klassiske materialer som fx blyant, akryl- og akvarelmaling, men vi kommer også til at arbejde med
anderledes materialer såsom ståltråd, bobleplast,
tekstil, kaffe m.m. På holdet er der fokus på at skabe nogle kreative og hyggelige rammer, hvor du kan
få vejledning og støtte indenfor feltet, uanset hvilke
kompetencer du kommer med i forvejen.

Mandage kl. 17.00-19.00

Undervisningssted:
Skåde Skole, Billedkunstlokalet
Mantziusvej 5, 8270 Højbjerg

Underviser:
Stine Vang Guld
Stinevangguld95@hotmail.com
20182544

Opstartstartsdato:
Uge 37

_ side 50 _

Kunstklubben
Kan du lide at være kreativ og kunne
du tænke dig at lave flotte malerier og
plakater?
Så er kunstholdet helt sikkert noget for dig.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.00 - 18.00

Vi mødes en gang om ugen for at tegne, male og
hygge os med hinanden.
Du behøver ikke være god til at tegne og male i
forvejen – du skal bare synes, at det er sjovt at være
kreativ. Vi kommer til at male med akvarel, Ecoline
og tegne flotte billeder med tusch og blyant.
Du har mulighed for at blive bedre til at tegne og
male ligegyldigt, hvor meget erfaring du har i forvejen.

Undervisningssted:
Viby Skole
Billedkunstlokalet
(Vi mødes i skolegården)

Underviser:
Anne Hinke Kirkegaard

Opstartstartsdato:
Uge 36

_ side 51 _

Lego mindstorm
Tidspunkt:
Bygge og programmere robotter til at løse
forskellige opgaver.

Tirsdage kl. 18.00-21.00

Med udgangspunkt i enkle udfordringer lærer vi at
bygge robotter samt at programmere dem via computeren.

Skåde Skole

Vi samarbejder i grupper om at løse mere komplekse opgaver fra First Lego League og evt. deltagelse i
First Lego League 2020.

Undervisningssted:
Underviser:
Brian Odsgaard,
brian@odsgaard.net,
Tlf.: 22 80 98 95

Opstartstartsdato:
Uge 36

MadGlad
Er du vild med mad? Lasagne,
mexicansk, pizza, tarteletter, brød,
kage – alt hvad hjertet begærer, så
er dette madglad-hold lige noget
for dig?
_ side 52 _

Du behøver ikke have været i køkkenet før, det
vigtigste er nemlig bare, at du kan lide mad,
fællesskab og hygge.

Tidspunkt:
Mandage kl. 17.00-20.00

Undervisningssted:
Madkundskabslokalet
Skåde Skole
Mantziusvej 5, 8270 Højbjerg

Underviser:
Kamilla Nørgaard Kristensen
Tlf: 28 15 19 70

Opstartstartsdato:
Uge 36

Vi laver en masse forskellig mad og især gerne
noget, som I kunne tænke jer at lave og spise,
for når vi har lavet maden spiser vi den selvfølgelig og hygger os sammen.
Det eneste I skal gøre, er at komme som I er
og med det gode humør – om ikke andet går I i
hvert fald derfra med godt humør.

Makerspace åbent værksted

Vi tilbyder et veludstyret værksted med mulighed for at lave dine egne designs og produktioner inden for 3D print, træarbejder, youtube
film, symaskiner, lasercutter, kodning, plakatprint, elektronik, svejser, podcasts og meget
mere.
Du kan komme med dine designs og få hjælp
til brug af maskiner eller vi kan hjælpe dig i en
designprocess og med udvikling af egne ideer.

Tidspunkt:
Torsdage kl. 16.00-20.00

Undervisningssted:
MakerSpace
Axel Gruhns vej 2A, 8270 Højbjerg

Underviser:
Anders Kiel,
anders@slackline.dk
Tlf.: 27386420

Opstartstartsdato:
Kører hele sommerhalvåret

_ side 53 _

Er du vild med DIY, Design og ny
teknologi? Elsker du at skabe, tænke kreativt og bruge dine hænder?
Så er Makerspace lige noget for dig.

Makeup og
skønhed

_ side 54 _

Har du lyst til at prøve kræfter med
forskellige makeup produkter, farver og
teknikker?

Tidspunkt:
Torsdage kl.16.00-18.00

Makeup og skønhed er et nyt kreativt, udfordrende
og spændende hold, hvor man lærer at udfolde sine
færdigheder indenfor, makeup mode og skønhed.
Jeg er uddannet Makeup-artist og stylist samt tidligere Danmarksmester i makeup og beauty.

Undervisningssted:

Jeg vil undervise dig i, hvordan man skaber looks
samt sammensætning af tøj og accessoires. Forløbet er for dig, som interesserer sig for mode.
På holdet vil du lære at forme din helt egen personlige stil.

Opstartstartsdato:

Alle kan være med – så om du er mester eller nybegynder - så er holdet for dig!

Søndervangskolen

Underviser:
Kadra Abdullahi

Uge 36

Individuel og gruppevis undervisning, som styrker elevernes faglighed. For alle på holdet har jeg fokus
på den sproglige del af faget samtidig med at alle får faglig sparring på
deres respektive niveauer.
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Matematikhjælp

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 15.30-17.15

På holdet kan eleverne også få sparring til deres
udfordringer i den daglige undervisning. Vi sidder sammen omkring et stort bord, nogle gange
med en gruppe som sidder ved et andet bord.
Vi snakker selvfølgelig mest matematik, men
ofte kommer vi også ind på mere almene emner
fra eleverne uddannelsesovervejelser og andet –
vi har også plads til lidt hyggesnak. Eleverne er
generelt gode til at få noget ud af at sidde sammen med andre både fagligt og socialt.
Eleverne på holdet kan komme med forskellig
baggrund, også med hensyn til, hvordan de tidligere har arbejdet med faget matematik, og deres
erfaringer med den måde vi har skole i Danmark.
Målet er at give eleverne succes med matematik: Eleverne finder oftest ud af, at de kan meget mere end de troede i faget, som måske også
smitter af andre steder.

Undervisningssted:
Rosenvangskolen i fællesrummet i
stueetage A-bygning

Underviser:
René Holst van Wonterghem
E-mail: wrh@aarhus.dk
Mobil: 51801583

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Matematik for nørder og
feinschmeckere - begyndere
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduktion af bogstavudtryk
Ligninger
Kvadrat- og kubikrødder
2. gradsligningen
Analytisk geometri
To ligninger med to ukendte
Afstandsformlen
Cirkelligningen
Trigonometri

Kurset vil forberede dig rigtig godt til de
gymnasiale uddannelser!!

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 15.00-16.30

Undervisningssted:
Kragelundskolen - lokale nr. 7,
som du finder på 2.sal
Gå ind ved indgang A

Underviser:
Finn Andersen
mafian@c.dk
Tlf. nr. 61795464

Opstartstartsdato:
Uge 34 - kurset kører hele skoleåret!

Forudsætninger: Du er fortrolig med
bogstavreduktion, kvadratrødder, 2.
gradsligningen, den lineære funktion,
to ligninger med to ukendte, afstandsformlen, cirkelligningen og sinus og
cosinus.
Stofområde:
·	Parablen
·	3. gradsligningen
·	Logaritmefunktionen
·	Differentialregning
·	Eksponentialfunktionen
·	Potensfunktionen
·	Kurset vil forberede dig rigtig godt til de
gymnasiale uddannelser!!

Tidspunkt:
Torsdage kl. 18.30- 20.00

Undervisningssted:
Kragelundskolen
Lokale nr. 5, som du finder på 2. sal
Gå ind ved indgang A

Underviser:
Finn Andersen - mafian@c.dk Tlf. 61795464

Opstartstartsdato:
Uge 34 - kurset kører hele skoleåret!

_ side 57 _

Matematik for nørder og
feinschmeckere - fortsættere
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Tidspunkt:

Motocross
Vi har cirka ti motocrossmaskiner
fra 80 til 125 ccm, som vi kører med
fra september til november og fra
marts til juni på Vormstrupbanen
ved Malling.
For at deltage i kørsel på banen i Vormstrup,
skal du deltage i undervisningen, hvor vi reparerer og klargør crossmaskinerne.

Mandage skrues der i værksted
på Solbjerg Skole kl. 18.45-21.15
Der køres efter aftale med underviserne
Tirsdage skrues der i værksted på
Beder Skole kl. 18.30-21.00
Onsdag køres der fra ca. kl. 16 til 19 på
Vormstrupbanen i sæsonen

Underviser:
Solbjerg Skole – Mads Hald, 2066 7801
Beder Skole – Rene Toftdal, 5176 7413

Opstartstartsdato:
Uge 36

Der er plads til alle på holdet. Det er ikke
en forudsætning, at du har kendskab til at
reparere eller køre en crossmaskine.

MTB

Vi kører primært i Vilhelmsborgskoven og
Marselisskoven. Vi mødes på Mårslet skole
og kører samlet derfra. Der er også mulighed
for at planlægge weekendture til andre spor
i nærheden.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 14.30

Undervisningssted:
Afgang fra Mårslet skole ved
gymnastiksalen

Underviser:
Henrik Ullerichs

Opstartstartsdato:
Opstart tirsdag d.11 august og frem til
efterårsferien

Holdet er for alle både nybegyndere og øvede. Det er eneste krav, at man selv medbringer en MTB.
Vi arbejder med følgende :
• Basis balanceøvelser
• Grundposition på cyklen.
• Teknik ved svære opkørsler
• Teknik ved nedkørsler
• Svingtræning
• Bremseteknik
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Er du til fart og sjov på cyklen, så
er MTB-holdet helt sikkert noget
for dig!

Mountainbike for sjov
Kan du lide spænding, fart og nye oplevelser? Kan du lide at være udenfor?
Kunne du tænke dig en ny udfordring?
Hvis JA, Så skal du melde dig til MTB-Holdet. På
MTB-holdet skal ud i skoven og opleve de århusianske spor og MTB-tekniske udfordring med kyndig
vejledning, og en altid god fællesskabsstemning.
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Vi cykler i næsten alt slags vejr, og er ikke bange for
at få lidt mudder på tøjet og i ansigtet.
På MTB-holdet handler det ikke bare om at cykle fra
A-B, men om at nyde turen, samtidig med at vi får
pulsen op, bliver udfordret på vores balance og mod
præmieres.

Tidspunkt:
Torsdage kl. 16.30-18.30
Efter oktober flyttes træningen til
enten weekenden eller et tidligere
tidspunkt - Det finder holdets tilmeldte ud af i fællesskab.

Undervisningssted:
Motorgården
Axel Gruhns Vej 2A

Underviser:
Anne Noe Lausen
Tel: 2825 4879

Opstartstartsdato:
Uge 36

Har du interesse for mode og
håndarbejde? Vi kommer bl.a. til at
sy tøj, lave smykker og scrunchies.
Tidspunkt:
Tirsdage k. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Kragelundskolen
Parkvej 18, 8270 Højbjerg
I Hånværk og Design

Vi arbejder med stof på forskellige måder,
lærer hvordan man syr og laver accessoires.
Der er kreativ brug af mange forskellige materialer, også med fokus på genbrug og bæredygtighed. Under forløbet bliver der både
mulighed for at forfølge egne idéer, arbejde
alene samt i grupper med sjove kreative opgaver og udfordringer.

Underviser:
Sidsel J. Smedegaard
sidseljs@hotmail.com
60709063
Kontakt på SMS med spørgsmål

Opstartstartsdato:
Uge 36

Vigtigst af alt er HYGGE og KREATIVITET, og
der er plads til alle uanset niveau!
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Passion
for Fashion
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Pen and Paper
I Pen & Paper rollespil træder du og dine
medspillere ind i en fantasiverden. Det er
en verden fyldt med mysterier og spændende oplevelser.
Dine valg og handlinger skaber og former verden.
Du er så at sige helten – eller skurken – i din egen
historie. Ligesom i computerspil laver du din egen
karakter med forskellige våben og magiske evner.
Alt dette foregår omkring et bord med papir og terninger. Det eneste du skal have med, er en blyant og
din egen fantasi.
Vi spiller det spil der hedder Dungeons and Dragons
5th edition.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 17.45-21.15

Undervisningssted:
Lyseng fritidsklub
Lysengvej 4A

Underviser:
Sebastian Norden Sølling
sslegion56@gmail.com
Tlf.: 22953390

Opstartstartsdato:
Uge 36

Vær en del af et fællesskab,
hvor udgangspunktet hedder
MUSIK. På Rap-akademiet
undervises der i musikprojekter med fokus på processen.
Undervisningen kan tage udgangspunkt i en gruppe eller den individuelle
unge.

Tidspunkt:
Onsdage kl. 17.00-20.00

Undervisningssted:
Vidtskuevej 25, 8260 Viby

Underviser:
Negash Ali

Opstartstartsdato:
Uge 36

Kom og lær at rappe, synge, freestyle,
producere beats og performe din musik i selskab med vores undervisere,
som brænder for at hjælpe DIG med
at komme ud med den musik, du har
i hovedet.
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Rapakademiet

Røgbomber
og elektronisk
shit der sætter
ting i gang!
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Lyder som noget for dig?
Vi mødes og leger.
Vi laver røgbomber og prøver forskellige mekanismer til at sætte dem i gang.
Tripwires og andet elektronisk leger vi også
med.
Vi laver også special effects såsom små flashbangs, der bliver sat i gang når en model-flyvemaskine flyver over en modelskov.
Andre sjove ideer (som er lovmæssigt forsvarligt) prøves også.
Max 10 elever per hold pga. sikkerhed.

Tidspunkt:
Aftales internt,
når der er nok tilmeldte

Undervisningssted:
Beder skole

Underviser:
Rasmus
Tlf. 60704228

Opstartstartsdato:
Uge 43

Selvforsvar

Undervisningen bliver delt op i snak og praktiske
øvelser.
Vi snakker og øver
· Hvordan man undgår at komme i konflikt
· stemmetræning og kropssprog
· hvordan man håndter fysisk overgreb

Tidspunkt:
Aftales internt, når der er
nok tilmeldte

Undervisningssted:
Beder Skole

Underviser:
Rasmus
Tlf.: 60704228

Opstartstartsdato:
Uge 43
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Kunne du være interesseret i at lære
dig selv bedre at kende? Så er selvforsvar måske noget for dig.
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Senatet
Mangler du noget? Vil du gerne stable
en event på benene eller starte et kursus i CS:GO eller graffitimaling?

Tidspunkt:
Mandage kl. 18.00-20.00

Eller har du en idé til et kursus, en workshop, et
projekt eller en aktivitet, som ikke allerede tilbydes?
Så meld dig til dit lokale SENAT.

Undervisningssted:

Senatet er en form for baggrundsgruppe, der arbejder med events, aktiviteter, projekter og meget
andet i og for børn og unge i Aarhus.

Underviser:

Her er det meningen, at børn og unge skal opleve
medborgerskab og bruge det - samt deltage og inkludere hinanden i fællesskaber.
Det lokale senat arbejder med idéer og forslag,
som kan tilgodese den brede del af de unges ønsker i distriktet, men naturligvis også helt lokale
ønsker og forslag til ungdomsskolebestyrelsen.

Klubben AKVA
(Vestergaardsskolen).

Anne von Undall Snebang og
Clara Mathiasen

Opstartstartsdato:
Uge 36

Vi starter stille og roligt op med at
lære hvordan man beatmixer og sætter sange sammen. Dernæst vil vi gå
ind i hvordan vi man læser publikum
osv., men vores hold er ikke kun
DJ’ing! Vi har nemlig også et mobildiskotek hvor
vi har alverdens lyd og lys. Vi tager ud et par gange
om måneden og spiller til skolefester, ungdomsklubfester og mange andre arrangementer.
Så kom og være med på et hold som jeg selv startede på for 12 år siden og som har eksisteret i over
25 år. 7. klasse og til og med 17 år er velkomne.
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Skal du være
Danmarks
næste store DJ?

Tidspunkt:
Tirsdag kl. 19.00-21.00

Undervisningssted:
MakerSpace
Axel Gruhns Vej 2a. 8270 Højbjerg

Underviser:
Patrik Juul
Tlf. nr. 21759315
Patrik_juul@hotmail.com

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Spansk for
begyndere
¡Hola! ¿Hablas español? Efter dette
kursus vil du kunne besvare spørgsmålet med et rungende ¡sí!

Tidspunkt:

Hvad enten, du skal på ferie eller måske bare har
undret dig over, hvad dælen det er, Gilli mener,
når han synger ”Órale”, så er dette kursus noget
for dig – en nybegynder i det spanske sprog, som
har lyst og mod på at åbne op for en ny og spændende verden af sprog og kultur.

Onsdage kl. 17.00-18.30

Undervisningssted:
Frederiksbjerg skole
Lokale: Læsesal sprog

Underviser:
Eva Surrow

Opstartstartsdato:
Uge 36

I kurset lærer du alt fra udtale, gloser og basal
kommunikation i spansktalende lande, til kendskab til den spanske kultur og mad. Det bliver
sjovt og lærerigt, så kom endelig med!

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.00-18.30

Undervisningssted:
Sejlsportscenteret,
Ester Aggerbos Gade 80A,
Aarhus Ø

Opstartstartsdato:
Helle Kjær
kjhe@aarhus.dk
Tlf.: 4029 7436

Opstartstartsdato:
Uge 34 og uge 39
1. hold: 18/8, 25/8, 2/9, 8/9, 15/9
2. hold: 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10

Vi skal på vandet og have det
sjovt på paddle-boards. Du
skal lære om teknik og sikkerhed og opleve Aarhus fra
vandsiden. Og mon ikke, du
skal en tur i vandet.
Vi har boards, våddragter,
redningsveste og den fedeste
udsigt:)
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Stand-UpPaddle
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Street Fitness
Kan du lide udendørstræning i de
dejlige naturskønne områder, så følg
endelig med!.
Streetfitness er et udendørs hold til dig, der kan
lide en god løbetur i de dejlige naturskønne områder samt kombinere det med fitnessredskaber.
Dette giver dig mulighed for at anvende de træningsfaciliteter der tilbydes og være med til at
planlægge forskellige aktiviteter gennem forløbet.
Alle kan være med – Dette kræver at DU gøre en
forskel for dig selv så tag endelig en bekendt i hånden og tilmeld dig!

Tidspunkt:
Lørdage kl. 11.00-13.00

Undervisningssted:
Mindeparken

Underviser:
Josef Mohammed

Opstartstartsdato:
Uge 36

Tegnekursus
- Fra Øjne til Arm
Tidspunkt:
Tegner man med øjnene eller ligger det
i armen? Dette valgfag er for dem der
gerne vil udvikle deres tegnekundskaber
og kreative udtryk.

Onsdage kl. 18.30

Undervisningssted:
Beder Fritidsklub, Svendgården

Underviser:

Alle er velkommen uanset niveau, om du er helt nybegynder eller har brug til hjælp til en portfolie.
Der er også mulighed for lektioner dedikeret specielt
til tegneserie-tegning, og 2D animation grundprincipper senere i semesteret.

Marianne Søgaard Frandsen
Tlf. 25742075
marysoegaard@gmail.com

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Vi vil starte ud med lektioner i anatomi og forskellige klassiske tegneregler bl.a. perspektivtegning og
croquis. Derefter arbejder vi så på at bryde reglerne
igen så I kan kultivere hver jeres individuelle stil.

Tilbage til
tegnebrættet

Tidspunkt:
Onsdage kl. 18.30-20.30

Tilbage til tegnebrættet er et hold
for unge, der ønsker at videreudvikle deres tegnefærdigheder i et
fællesskab bygget på en interesse
for det kreative.

Undervisningssted:
Viby skole, 2 Kirkevej, 8260
Viby J, billedkunstlokalet

Underviser:
Amalie Lucerne
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Holdet starter ud med grundlæggende teknikker inden for klassisk tegning, hvorefter vi vil
arbejde med at tegne mere frit fra fantasien.
Det kræver ikke nogen store kunsteriske færdigheder at være med. Vi vil fokusere på øvelser, som passer til alle niveauer.
Underviser har bl.a modtaget træning på Viborg animationsskole, så holdet henvender sig
især til unge, der interesserer sig for animation, stiliseret tegning og karakterdesign.
Indholdet tilrettelægges løbende efter deltagernes egne ønsker.

Opstartstartsdato:
Uge 36

I UngefolkET har du mulighed for at ansøge om et fritidsjob, der både er sjovt og
lærerigt, og hvor du samtidig vil opleve
glæden ved at gøre noget godt for andre.
Derudover er fritidsjobbet lønnet, hvilket betyder, at du
også tjener lidt ekstra lommepenge hver måned.
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UngefolkET

Tidspunkt:
Dette varierer og aftales på holdet

Undervisningssted:
I UngefolkET får du indledningsvis en kort uddannelse, hvor vi både snakker om den gode børneaktivitet,
men hvor vi også kommer ind og berører det at have
et fritidsjob, og hvad der her følger med. Efterfølgende
ansættes du som ungeprojektmedarbejder i Aarhus
Kommune.
Som ungeprojektmedarbejder i UngefolkET skal du ud
og lave aktiviteter med børnene i vores lokale fritidsklubber i UngiAarhus Syd, som altid glæder sig til at få
besøg. Du vil blive en del af et team bestående af andre
unge fra 8. klasse samt en projektleder, og vi samles
gerne en gang om måneden og deler erfaringer, laver
vagtplan med mere.
UngefolkET er altså for dig, der ønsker at udfordre dig
selv, skabe glæde hos andre og samtidig kickstarte dit
arbejdsliv med et lønnet fritidsjob.

MakerSpace
Axel Gruhns vej 2A, 8270 Højbjerg

Underviser:
Oplyses senere

Opstartstartsdato:
Uge 36
Projektet kører fra september til
juni. Du kan sende din ansøgning
sidst i august, men hold øje med
stillingsopslaget på din skole eller
på vores sociale medier.

Undergrund
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På dette hold kommer du til at
lære hvad det vil sige at være
med i et band. Vi skal jamme og
vi skal ud og spille koncerter.

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 16.00-17.30

Undervisningssted:
Beder Fritidsklub

Underviser:
Joachim Rahbek Iversen
– BMus (Bachelor) RM (rytmisk
musik) fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus med sang
og musikledelse som hovedfag.

Opstartstartsdato:
Uge 36

Du kommer til at være med til at bestemme
hvilken type musik vi skal spille og du kommer også til at sætte dit aftryk på lydbilledet.
Kunne du tænke dig at trykke den af på en
scene og spiller du allerede et instrument
og gerne vil tage det til det næste niveau eller gerne vil prøve et nyt instrument af, så er
holdet her for dig!

Vegansk
madlavning

Her lærer vi at sammensætte retter,
som er 100% fri for dyr og animalske
produkter, men med 100% smæk på
nydelse, sundhed og smag! Du kommer til at lære basale køkkenteknikker og plantebaserede alternativer
til animalske produkter i alt fra varme retter til bagning. Så vil du gerne
bruge en af dine aftener på at hygge,
spise og hoppe med på den grønne
bølge, så kom med til kurset i lækker,
vegansk madlavning!
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Er du vegetar, veganer,
eller er du bare nysgerrig
efter at udvide din kulinariske horisont, så lad dette
kursus være springbrættet
for en grønnere hverdag!

Tidspunkt:
Tirsdage kl. 19.00-21.00

Undervisningssted:
Læssøesgades skole

Underviser:
Eva Surrow

Opstartstartsdato:
Uge 36

Verdensmad
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Ungdomsskoleholdet Verdensmad er et madlavningshold for
ALLE! Og har du ingen erfaring
indenfor madlavning – tøv ej!

Tidspunkt:
Torsdage kl. 17.00-20.00

Undervisningssted:
Skolekøkkenet, Holme skole

Underviser:
Anne Hovmøller Christensen
Annehovmoller@gmail.com
Tlf.: 42723242

Opstartstartsdato:
Uge 36

Grib grydeskeen og dit gode humør, så lærer vi sammen at lave lækker mad fra alle
verdens hjørner – både sødt og salt. Efter
vi har kokkereret, hygges der med fællesspisning og her løber snakken altid frit. Så
har du smag for at få multikulturelle kulinariske oplevelser og nye bekendtskaber er
Verdensmad lige noget for DIG!

Yoga
og kropsbevidsthed

Der vil både være tid til meditation, styrkende solhilsen-sekvenser og nærende stræk med fokus på smidighed. Partnerøvelser og massagesekvenser er ofte
en del af yogatimen. Når vejret tillader det, kan yogaholdet også finde på at flytte en tur ud i naturen.

Tidspunkt:
Tirsdag kl. 15.30-17.00

Undervisningssted:
NJ Fjordsgade 2, lokale 2.10

Underviser:
Thea Green
theagreensoerensen@gmail.com
Tlf.: 61775401

Opstartstartsdato:
Uge 36
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På Theas yogaklasser kan du glæde dig
til en let og omfavnende atmosfære.
Gruppen bliver guidet igennem simple
flows, hvor du kan give dig hen til den
varme, plads og frihed, der opstår i din
krop og i dit sind når du dyrker yoga.
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BYDÆKKENDE

UNGDOMSSKOLEHOLD
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Credit Aros, Willy Grauby og VisitAArhus

ARoS
kunsthold
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

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)

Cambridge
english
Har du lyst til at booste dine
engelskkundskaber? Så er
kurset i Cambridge English:
First helt sikkert noget for dig!
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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.

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
7. september kl. 16.00-18.00

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

Cambridge
english first

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.

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 7. september kl. 16.00-18.00

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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Har du lyst til at booste dine
engelskkundskaber? Så er
kurset i Cambridge English:
First helt sikkert noget for dig!

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 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

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.
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Kina og
kinesisk

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.
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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.

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

Knallertkørekort og
førstehjælp

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.

_ side 91 _

Mangler du et kørekort til knallert?
Så kan du få det sammen med et
færdselsrelateret førstehjælpskursus gennem UngiAarhus.

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.
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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:
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

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.
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Krav maga 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
_ side 94 _

Er du særlig interesseret i
matematik og fysik?
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.

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)
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Nysgerrig på naturvidenskab?

Saga
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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.
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

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
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Savner du lidt magi i din hverdag?

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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•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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Undervisningen vil typisk involvere:
• 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

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:
Halvårligt med opstart tirsdag
d. 1. september
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Street dance
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Spansk sprog og kultur
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

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.
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:
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
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UngdomsJournalisterne
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

Ud på tur,
aldrig sur!

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.
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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.

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
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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 der er mellem 7. klasse og 17 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.
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 Syd/Sydvest, kan du kontakte:
Peter H. Sørensen
pehs@aarhus.dk
Michael Dam 		
mird@aarhus.dk
Lars Kramers		
krlar@aarhus 		
Vi vil rigtig gerne høre fra dig!

tlf. 41 85 71 88
tlf. 21 46 66 78
tlf. 30 42 83 55
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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!

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 Undervis-ningsministeriet 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.

