
Ungdomsskolehold

2020/2021
Nord



_ 
si

de
 2

 _

Valgfag & Ungdomsskolehold



_ 
si

de
 3

 _

FRIHED ER LIG MED FRITID

Ungdomsskolen er for dig fra 7. klasse 
og op til 17 år, der vil dygtiggøre dig, have 
det sjovt, møde nye venner eller dyrke de 
fællesskaber og venner du har i forvejen. 
Her kan du være sammen med andre, om 
præcis det du syntes er interessant. Kan 
du og dine venner lideat lave projekter? Så 
kan du gå til det i ungdomsskolen.

Er du interesseret i at lære spansk? Det 
kan du lære i ungdomsskolen! Du kan 
også gå til Musikstarter, Yoga, Drone flyv-
ning, E-sport, Italiensk, KREA hold, Sena-
tet, stå på ski i Østrig – og meget, meget 
mere!

Man behøver ikke have prøvet noget af 
det før. Man behøver ikke være god til at 
spille på instrumenter, for at gå til musik i 
ungdomsskolen, eller være nørd for at gå 
til E-sport. Man må gerne komme i ung-
domsskolen for at finde ud af om det er 
noget for én. Det er nemlig gratis!

Ungdomsskolen er, lige som Ungdoms-
klubberne, en del af det der hedder ”Un-
gAarhus”. Vi er sat i verden for bla. at tilby-
de en god, sund og dannende fritid. Hvis 
ikke der er den fritidsaktivitet du godt 
kunne tænke dig, så må du meget gerne 
henvende dig til os i ungdomsskolen, el-
ler ungdomsklubben, så vil vi gøre hvad vi 
kan for at finde en dygtig underviser i lige 
præcis det du gerne vil undervises i.

Det er dejligt og vigtigt for alle, at have en 
aktiv og indholdsrig fritid, hvor man er en 
del af et fællesskab. Ved at deltage i fæl-
lesskaber, udover folkeskoleklassen som 
ikke altid er selvvalgt, lære man at begå 
sig blandt andre unge og opnår en større 
robusthed til livet fremad. At være robust 
betyder at man har lært at håndtere livets 
udfordringer, store som små.

Vi håber meget at du finder vores tilbud 
interessant, og at vi ser dig på et af vores 
mange hold. Hvis ikke der er noget som er 
interessant for dig, så må du meget gerne 
skrive til os, for vi er altid nysgerrige på 
hvad vi kan gøre bedre, og hvad det egent-
lig er de unge vil ha! 

God fornøjelse!

Venlige hilsner

Jonas H. Steinmetz
UngiAarhus, Ungdomsskolen NORD
Mail: Jons@aarhus.dk

&

Brian Skifter
Ungdomsskolen, UngiAarhus NORD
Mail: Skifter@aarhus.dk
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 › Det Plantebaserede Køkken
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redigering i Ibis Paint X
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Der spilles et eventyr, hvor du og 
resten af spillerne er hovedpersoner-
ne. I bliver udsat for diverse udfor-
dringer og prøvelser.

I skal samarbejde og til tider selv tage styringen 
for at I ikke ender som monster føde. Selve ver-
den er en middelalder tid, som ligger tæt op af 
”Ringenes herre” verdenen. Regelsættet spilles 
efter et system der hedder ”Drager og dæmo-
ner” men man kan sagtens spille med uden at 
kende til det. 

Som spiller bestemmer man selv hvad ens ka-
rakter foretager sig, og ved bestemte ting bruges 
der terninger for at se hvor godt noget lykkes.

Bordrollespil 
Lisbjerg

Tidspunkt: 
Torsdage kl. 17.00-19.00

Undervisningssted:
Lisbjerg skole.
Lokalet tæt på hovedindgangen
 – man kan se det gennem glaspartierne

Underviser: 
Kasper Huus

Opstartstartsdato:
Torsdag d. 10. September kl. 17.00
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Er du vild med eventyr og magiske 
væsener, og kunne du tænke dig at 
være en af hovedpersonerne i dit 
eget eventyr? Så er bordrollespil 
sikkert noget for dig.

Har du aldrig spillet bordrollespil før? Så kan du 
lære det på Ungdomsskolen. Vi starter på et ni-
veau, hvor alle kan være med, uanset om det er 
ny eller erfaren spiller. I kommer til at møde gob-
liner, drager og mægtige troldmænd.

Spørgsmålet er: Vil I kæmpe jer igennem spillet 
med sværd og magi, eller vil I bruge diplomati 
og list?

Bordrollespil 
Skødstrup

Tidspunkt: 
Tirsdage kl. 15.45-18.15

Undervisningssted:
Skødstrup skole
Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup 
(lokalet under Ungdomsklubben)

Underviser: 
David Hansen

Opstartstartsdato:
Tirsdag d. 8. september. kl. 16.00
Holdet varer indtil jul
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På dette hold skal der hyg-
ges med alle former for 
brætspil, både de nye og 
gamle klassikere. I en hyg-
gelig atmosfære kan man 
blive udfordret på strategi, 
hurtighed, paratviden og 
meget andet.

Man skal ikke kende reglerne til 
spillene for at deltage, dem tager vi 
undervejs og alle kan have indflydel-
se på hvad vi skal spille. Det tager 
vi en snak om når holdet starter op.  

Derudover er der mulighed for at 
tage på tur til forskellige brætspilsca-
feer i løbet af året. 

Brætspils-
cafeen 

Tidspunkt: 
Onsdage kl. 15.30-18.00

Undervisningssted:
Lystrup skole

Underviser: 
Ulrik Christensen

Opstartstartsdato:
Tirsdag d. 8. September 
– Holdet er helårligt



_ 
si

de
 1

1 
_

Har du lyst til at prøve kræfter med den 
populære træningsform Crossfit? 

Crossfit er en kombination af styrketræning, konditions-
træning og smidighedstræning, som bidrager til at ska-
be en stærk og sund krop. 

Udover Crossfittræningen vil der på holdet også blive 
fortalt om gode søvnvaner, madvaner mm., som har 
stor betydning i forhold til både fysisk og mental sund-
hed. Alle kan være med uanset hvor meget erfaring man 
har med træning. 

Crossfit
Tidspunkt: 
Onsdage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Lisbjergvej 15, ved siden af skolen

Underviser: 
Anders Qvick

Opstartstartsdato:
Onsdag d.9. september 
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Danmarks-
historie på tur  
Danmarkshistorie på tur giver 
historieundervisningen en yderli-
gere dimension. 

Danmarkshistorie på tur giver historieun-
dervisningen en yderligere dimension. Hol-
det indeholder 8-10 ture på et år, hvor vi skal 
ud og opleve spændende historiske monu-
menter 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: 
Udvalgte torsdage kl. 16.00-18.00 
i klasselokale og lørdag/søndage/
helligedage på tur

Undervisningssted:
Lystrup Skole

Underviser: 
Ulrik Christensen og Rasmus Callsen

Opstartstartsdato:
Torsdag d. 10. september 
kl. 16.00-18.00
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 Danmarks-
historie på tur 
fortsætter
Danmarkshistorie på tur II er en 
fortsættelse af Danmarkshistorie 
I og de ture, som vi tog på i sko-
leåret 19/20.

 Vi vil igen tage på 8-10 ture til nye historiske 
destinationer, som vi i fællesskab vurderer 
som værende vigtige eller interessante i for-
hold til danmarkshistorien. Du vil igen også 
selv kunne have indflydelse på, hvor turene 
skal gå hen, så dine historiske interesser 
kan blive tilgodeset.

Der er også mulighed for at vi besøger hi-
storiske steder i udlandet, som har påvirket 
Danmark. Fx kunne vi tage til Estland og se 
hvor Dannebrog faldt ned fra himlen !
Holdet vil ikke køre hver torsdag, men kun 
et antal relevante torsdage op til en tur. Tu-
rene vil ligge i weekenderne ca. én tur pr. 
måned.

Tidspunkt: 
Udvalgte torsdage kl. 18.00-20.00 
i klasselokale og lørdag/søndage/
helligedage på tur

Undervisningssted:
Lystrup Skole

Underviser: 
Ulrik Christensen og Rasmus Callsen

Opstartstartsdato:
Torsdag d. 10. september 
kl. 18.00-20.00
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Tidspunkt: 
Torsdage kl. 18.00-21.00

Undervisningssted:
Virup skole 

Underviser: 
Rasmus Callsen

Opstartstartsdato:
Torsdag d. 10. september

Kunne du tænke dig at få flere idéer 
til at lave velsmagende plantebaseret 
mad? Så meld dig til Det Plantebasere-
de Køkken i ungdomsskolen. 

På dette hold vil du lære et hav af forskellige retter 
både simple og mere avancerede retter, men du vil 
også selv have mulighed for at få indflydelse på de 
ting, vi laver i køkkenet. Holdet vil i høj grad bestå af 
samarbejde og sparring, hvor der også vil være tid 
til at snakke om, hvilke idéer og metoder, som har 
virket godt. På denne måde vil du blive godt klædt på 
til at lave plantebaseret mad, som samtidigt er yderst 
velsmagende.

Det Plante-
baserede Køkken
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Tidspunkt: 
Torsdage kl. 18.00-20.00
i klasselokale og lørdag/søndage/
helligedage på tur

Undervisningssted:
Ellevangsskolen

Underviser: 
Lasse A

Opstartstartsdato:
Torsdage d. 8. september

Dj undervisning

Drømmer du om at blive den næ-
ste Faustix eller Martin Garrix 
eller måske sørge for at der er 
gang i dansegulvet på det lokale 
diskotek.

På Dj holdet for begyndere, kan du lære at fyre 
op under publikummet. Du får rig mulighed 
for at øve dig på de fedeste Dj-pulte, og kom-
me ud og spille til klub fester og større events 
i UngiAarhus bl.a. OMG…

Husk at medbringe et USB-stik med dit 
yndlingsfest musik. 

Derudover må du gerne tage et par hovedtele-
foner med, hvis du har det. 
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Drama og teater 
på Aarhus teater
Ungdomsskolen og Aarhus Teater 
har i mange år samarbejdet omkring 
Drama og Teaterundervisning. 

Her bliver der undervist i alle former for drama-
turgi, af nogle dygtige skuespillere og dramalære-
re. 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, skoleklas-
ser, 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!

Tidspunkt: 
Mandage kl. 16.30-19.00 

Undervisningssted:
Aarhus teater

Underviser: 
Jette Riise og Birgitte Søndergaard

Opstartstartsdato:
Mandag d. 18 Januar 2021



Til droneflyvning lærer du at flyve 
med en mindre drone via en 
controller, og får også mulighed 
for at flyve med VR-briller.

Det vil sige, at man igennem et par VR-briller 
kan se igennem et lille kamera som sidder på 
dronen, så det er som at sidde i dronen selv!

Der bliver mulighed for at lave en forhin-
dringsbane, som man skal forsøge at flyve 
igennem med sin drone, for at teste sine fær-
digheder inden for droneflyvning.

Drone flyvning

Tidspunkt: 
Torsdage k. 17.30-19.30

Undervisningssted:
Lisbjergvej 15, ved siden af skolen

Underviser: 
Mathias Knudsen

Opstartstartsdato:
Torsdag d. 10.september 
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E-sport

Til esport spiller vi en masser compu-
ter! Det kan f.eks være Counter-Strike 
eller League of Legends. 

Vi forsøger så vidt muligt at spille sammen med alle 
på holdet, så vi får skabt et godt sammenhold. Der 
vil i Counter-Strike kunne blive undervist i taktikker, 
roller og sammenspil, men hvis man hellere vil spille 
for sjov, både Counter-Strike eller League of Legends, 
så er det også muligt. 

Det vigtigste er, at vi sammen kan sidde og spille com-
puter og hygge i det gamer-fællesskab vi får skabt.

Tidspunkt: 
Mandage kl. 16.30-19.00 
Tirsdage kl. 19.00-21.30 
Onsdage kl. 16.30-19.00

Undervisningssted:
Mandag Skødstrup skole
Tirsdag Vorrevang skole
Onsdag Elsted skole
eventuelt andre steder, hvis muligt 
eller det skal ændres.

Underviser: 
Mathias Knudsen

Opstartstartsdato:
Hhv. Mandag d. 31 august   
Tirsdag d. 1 september  
Onsdag d. 2 september
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E-sport FIFA
E-sport hitter stort og et af de 
mest populære spil er uden 
tvivl FIFA.

Mange spiller spillet uden at vide hvor 
mange muligheder man har for at opti-
mere sine skills som FIFA-spiller. 

På dette hold vil man bl.a. lære om for-
dele og ulemper ved forskellige taktik-
ker, man vil lære forskellige skills som 
kan optimere sit spil og man vil lære 
at spille som et hold, når flere unge på 
samme hold spiller mod hinanden. 

Yderligere vil der være mulighed for at 
deltage i turneringer. Så kom ud af væ-
relset og vær sammen om at blive en 
FIFA-stjerne!!

Tidspunkt: 
Onsdage kl. 18.30-20.30

Undervisningssted:
Skæring skole

Underviser: 
Ulrik Christensen

Opstartstartsdato:
Onsdag d. 9. september 
– Holdet er helårligt 
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Elektronisk musik

Sammen skal vi nørde, lytte, ekspe-
rimentere og snakke om elektronisk 
musik med udgangspunkt i programmet 
Ableton Live. 

Holdet er for nybegyndere og kræver ikke kendskab
til elektronisk musik i forvejen.

Ligesom alt andet musik, indeholder elektronisk 
musik rytmer, akkorder, melodier, opbygning osv. 
Denne musikteori vil vi gennemgå, som en integre-
ret del af undervisningen i Ableton Live.

Hvis du kan lide Techno, Electronica, Ambient, IDM 
eller Hiphop og har lyst til at prøve at producere - så 
er dette hold noget for dig!

Tidspunkt: 
Mandage kl. 18.00-21.00

Undervisningssted:
Ellevangsskolen

Underviser: 
Johan De Reybekill

Opstartstartsdato:
Mandag d. 7.september 
og 16 uger fremefter
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På film- og fotoholder får du 
mulighed for at øve dine færdig-
heder bag kameraet og i redi-
gerinslokalet.

Gennem praktiske øvelser og lidt teori ud-
forsker vi udvalgte visuelle genrer såsom 
naturfotografi, portrætfotografi, reportage 
og kunstvideo. 

Vi kommer til at bruge cirka halvdelen af 
tiden på foto og halvdelen af tiden på vi-
deo, og du vil i høj grad få mulighed for at 
påvirke kurset.

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

Film og foto

Tidspunkt: 
Tirsdage kl.16:00-18:00

Undervisningssted:
Sølyst skolen

Underviser: 
Janê Gad Akrawi

Opstartstartsdato:
Tirsdag i uge 36.
Helårs.  
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Foto med 
udgangspunkt 
i dig
Her kan du lære den grundlæg-
gende viden om hvordan et kame-
ra og dets forskellige indstillinger 
fungerer.

Du kommer til at lære om og tager portræt-
foto i studie belysning, og vi tager på ture 
for at fotografere i forskellige typer af omgi-
velser. Men ellers er udgangspunktet dig og 
dine ideer. Vi bygger viden og sjove,skøre og 
flotte billeder på hen ad vejen. 

Du får kendskab til :
•  Iso, blænde og lukkertid
•  Studiebelysning
•  Naturlig belysning ( solen )
•  Motivbeskæring
•  Fotolokationer

Tidspunkt: 
Tirsdage kl 18.00 -21.00

Undervisningssted:
Ungdomsskolen, Lisbjergvej 13

Underviser: 
Peter Skaarup

Opstartstartsdato:
Tirsdag d. 1. september
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Spiludvikling 
– GameDesign

Er du interesseret i spil og har du lyst 
til at komme med bag om skærmen 
og lære at lave dine egne spil? Så er 
valgfaget spiludvikling noget for dig. 

På valgfaget kommer du til at prøver kræfter med 
alle de færdigheder som kræver at lave spil helt 
fra bunden i forhold til design, programmering 
og grafik. Her har du mulighed for at gøre din 
spil idé til virkelighed. 

Valgfaget er for alle, både personer som har er-
faring med spiludvikling, og personer som ikke 
kender noget til det. 

Tidspunkt: 
Tirsdage kl. 16:00-18:00

Undervisningssted:
Lisbjerg skolen

Underviser: 
Lars Tornbjerg

Opstartstartsdato:
Tirsdag d. 8.september 
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Tegning, grafik 
og foto redigering 
i Ibis Paint X
Ibis Paint X er en super fed gratis app, 
hvor I kan tegne alt fra realistiske 
billeder til grafik, graffiti og manga.

Vi tager udgangspunkt i nogle af de super gode tuto-
rials som andre IbisPaint brugere har lavet til gratis 
brug. Ibis Paint har nemlig i forvejen et stærkt online 
fællesskab, som deler erfaringer, billeder og tutori-
als. Det vil vi prøve at hægte os på “in real life”.

Vi skal bl.a:
•  Tegne manga tegninger
•  Tegne realistiske portrætter
•  Redigere og klippe i billeder
• Lave bud på flyers og plakater til unge-events

Kræver ingen tegne erfaring.

Tidspunkt: 
Onsdage kl. 18.00-21.00

Undervisningssted:
Virup skolen

Underviser: 
Johan De Reybekill

Opstartstartsdato:
Onsdag d. 2. september 
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Impro-teater /
Teater sport
Improvisationsteater som koncept 
kender I måske aller bedst fra TV2´s 
”Rundt på gulvet”, hvor deltagerene 
bliver kastet rundt i forskellige teate-
røvelser uden forberedelse.

Impro-teater handler om at spille uden handling 
og resultat 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 tryg-
ge og dygtige til at lave impro-teater og have det 
monster sjovt. Udover, at teater er super sjovt, så 
styrker det også selvtilliden og man øver sig i at 
blive tryg ved at stille sig op foran andre. 

Så hvis du er klar på en tirsdag aften med grineflip 
og udfordringer, så kom til Impro-teater!

Tidspunkt: 
Tirsdage kl. 18.30-20.30

Undervisningssted:
Lisbjerg skolen

Underviser: 
Mathilde Lindgaard Møller

Opstartstartsdato:
Tirsdag d. 1. september
Helårligt
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Italiensk begynder
Synes du, at Italien er et spændende land 
og vil gerne lære at kommunikere på itali-
ensk, så er dette måske holdet for dig.

Italiensk i ungdomsskolen handler selvfølgelig om at 
lære italiensk sprog og kultur men vil vil også tage på 
udflugter, lave mad, tage til fysiske arrangementer og 
meget mere. Som elev på holdet vil man også have stor 
indflydelse på, hvilke måder vi skal dykke ned i den itali-
enske kultur på og her vil dine specifikke interesser også 
blive inddraget.
 

Arriverderci! 

Tidspunkt: 
Onsdage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Skødstrup skole

Underviser: 
Rasmus Callsen

Opstartstartsdato:
Onsdag d. 2. september
Helårligt 
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Jagttegn på 
Skødstrup
Er du til andetræk eller rådyr-
jagt, og synes du, at Nak og Æd 
er for fedt?

Uanset om du kender andre med jagttegn, 
eller du vil være den første jæger i famili-
en, så vil vi lære dig alt, hvad du har brug 
for for at kunne bestå jagtprøven.

Du vil lære hvad, der må jages, hvornår 
og hvordan. Du vil lære, hvad der skal til 
for, at dyrene trives, og hvilket ansvar vi 
har som jægere. Du vil lære at håndtere 
det nedlagte vildt, så det kan blive til mad. 
Og så vil du selvfølgelig lære at håndtere 
våbnet forsvarligt, så vi kan komme ud på 
sikker jagt.

Klassetrin: 
Du skal minimum fylde 16 år i 2021 
for at kunne komme til prøve.

Tidspunkt: 
Tirsdage kl. 18.45-20.45

Undervisningssted:
Skødstrup skole, Naturteknik lokalet
Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup 

Underviser: 
David Hansen

Opstartstartsdato:
Tirsdag d. 1. september
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Holdet hvor tegning, maleri og 
grafik er udgangspunktet. Men med 
grundteknikkerne i orden, kan vi 
bevæge os i mange sjove retninger.

Emner vi før har arbejdet med:
• Vårsalong, som er en censureret ungeudstilling.
• Tegning
• Maleri
• Grafik
• Syning design/redesign
• Foto
• Skulptur i ler
• ....og hvad vi ellers finder på af sjove ting 
 i hyggelige rammer

Der vil også være mulighed for at besøge museer, 
kunstnere og andre krea-ture. F.eks. en 3 dages tur 
til København.

Det vi laver skal være sjovt og hyggeligt og med 
fokus på, hvad vi kan lære af hinanden.

Tidspunkt: 
Hårup holdet: 
Mandage kl. 18.00 - 20.30 

Trige holdet:
Fredage kl. 17.00-19.30

Undervisningssted:
Hårup holdet: Hårup ungdomsklub

Trige holdet: Bakkegårdsskolen i KREA 
lokalet

Underviser: 
Bettina Jensen

Opstartstartsdato:
Hårup holdet: Mandag d. 7. september
Trige holdet: Fredag d. 11. september
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Kreativt 
skriveværksted
På skriveværkstedet får du mulighed 
for at øve dig i at skrive kreative tek-
ster i alle afskygninger.  

Gennem praktisk læring og forskellige skrive-
øvelser udforsker vi skriftsprogets mange facet-
ter gennem genrer som poesi, noveller, essays, 
magasin-artikler og manuskripter. Der vil være 
en stor grad af valgfrihed ift. hvad man ønsker at 
skrive, og vi vil benytte os af de litterære mulig-
heder i byen ved f.eks. at besøge oplæsninger og 
forfattertalks. 

Det er fuldstændig ligegyldigt, om du har erfaring 
med at skrive, så længe du har lysten.

Tidspunkt: 
Tirsdage kl. 19.00-21.00

Undervisningssted:
Lisbjerg skole

Underviser: 
Janê Gad Akrawi

Opstartstartsdato:
Tirsdag i uge 36 
Helårs
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Tidspunkt: 
Mandage kl. 16.00-20.00

Undervisningssted:
Skæring skole 

Underviser: 
Ulrik Christensen

Opstartstartsdato:
Mandag d. 7.september  
Holdet er helårligt 

Krop, mad 
og bevægelse
Dette ungdomsskolehold har 
fokus på kroppen og dens velvære 
gennem mad og bevægelse.

Man vil lære om hvordan kroppen fungerer 
på bedst mulig måde og dette skal vi sam-
men føre ud i praksis. På dette hold kommer 
man således ud og bevæger sig i gennem en 
masse forskellige aktiviteter og efterfølgen-
de laver vi mad sammen, der ligeledes har 
fokus på sundhed. Aktiviteterne og maden 
er der stor medbestemmelse på, det eneste 
krav er, at det skal være med fokus på, at det 
bidrager til en sund krop.  
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Masterchef
Synes du, det er sjovt at lave mad? 
Så meld dig til Masterchef, hvor vi 
vil lære nogle teknikker til at lave 
yderst velsmagende mad. 

Herudover skal vi også arbejde med vores fanta-
si, for når det kommer til mad, er der ikke som 
sådan noget, der er rigtigt eller forkert men deri-
mod forskellige resultater alt efter, hvordan man 
arbejder og hvilken smag, man søger. Vi kommer 
også til at lave anretninger ligesom i program-
met, Masterchef, og arbejde med de visuelle ud-
tryk.

Så vær med, når vi går på opdagelse i køkkenet 
og lærer at lave fantastisk mad.

Tidspunkt: 
Mandage kl. 16.00-2030

Undervisningssted:
Sølyst skolen

Underviser: 
Rasmus Callsen

Opstartstartsdato:
Mandag d. 7. september
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Musikstarter 

På Musikstarter mødes vi en gang om 
ugen og spiller de sange, vi sammen 
har valgt og godt kan lide, eller vi la-
ver vores egne kompositioner. 

Vi øver os i at spille sammen og få musikken til 
at svinge. Vi lærer om, hvordan en sang er bygget 
op af forskellige stykker, om arrangementer, og vi 
arbejder med forskellige musikgenrer. Vi lærer om 
toner og akkorder, og vi arbejder med rytme og 
puls. Musikstarter handler også om fællesskabet i 
musiklokalet og på holdet.

På Musikstarter er der flere arrangementer i løbet 
af året.

Uge 42 ( efterårsferien) Musikstarter Camp

Musikstarter Campen er for musikinteressere-
de unge mellem 13 og 18 år, som i løbet af ugen 
vil modtage undervisning, møde professionelle 
musikere og branchefolk, få intimkoncerter med 
kendte kunstnere og masser af hygge og socialt 
samvær

Så vær med, når vi går på opdagelse i køkkenet og 
lærer at lave fantastisk mad.

Tidspunkt: 
Tirsdage kl. 16.30-19.00

Undervisningssted:
Risskov gymnasium, musiklokalet

Underviser: 
Mads Pedersen

Opstartstartsdato:
Tirsdag d. 8. September kl. 16.30
 – vi mødes inden for hovedindgangen
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Tidspunkt: 
Mandage kl. 15.30 - ca. 19.00

Undervisningssted:
Spørringvej 35 Mejlby, 8530 Hjortshøj

Underviser: 
Arne Sørensen
Rasmus Lassen

Opstartstartsdato:
Mandag d. 31. august
Helårlig

Elsker du at skrue, og få 
sorte fingre ? Så er motor holdet 
noget for dig, du behøver ikke at 
vide alt muligt om teknik for at 
være med.

Vi skruer på alt som har en motor, også 
dine egne ting. Crosser og Atver har vi , 
samt en fin bane at kører på.

Motorlære/ 
kørsel
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Podcast

Kan du lide at lytte til podcast og 
kunne du tænke dig selv at lave én?

I det her fag skal vi producere og udgive en række 
korte podcasts. Vi skal sammen finde frem til de 
historier,som I synes er super fede og spændende 
at formidle.

Vi skal lære, hvordan man bygger en god fortæl-
ling op og øve os i at indtale speak, interviewe og 
lavelyddesign. Undervejs skal vi lytte til en masse 
gode podcasts som inspiration.

Vi planlægger en udflugt til et mediehus, hvor de 
laver professionelle produktioner.

Tidspunkt: 
Torsdage kl. 18.00-21.00

Undervisningssted:
Århus Nord. Ellevangskolen

Underviser: 
Nina Thaarup
Johan de Reybekill

Opstartstartsdato:
Onsdag d. 2. september (uge 36)
Helårligt - 16 uger
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Senatet er stedet, hvor du oplever 
demokrati, du udvikler demokrati 
og du bliver en del af noget rigtig 
stort.

I senatet kan du være med til at skabe fede 
events, projekter eller andet - af unge for unge 
i hele Aarhus. Du kan få indflydelse på, hvor-
dan det skal være at bo i dit lokalområde, må-
ske vil du ændre noget for hele Aarhus som by, 
i din skole eller noget helt tredje.

Du kan via senatet stille op til Børne- og un-
gebyrådet. Her har du indflydelse på, hvad det 
“rigtige” voksne byråd laver, så du er med til at 
bestemme ting, som virkelig betyder noget for 
Aarhus. I senatet gennemarbejder vi de forslag 
Børne- og ungebyrådet sender ind til byrådet, 
så du får mulighed for at prøve kræfter med 
politisk arbejde.

Vi skal på en masse inspirationsture, fx i ef-
terårsferien til Amsterdam. Den kan du læse 
mere om bagerst i dette hæfte. Vi tager også 
på folkemøde på Bornholm, og vi skal selvføl-
gelig også besøge København.

Senatet

Tidspunkt: 
Udvalgte onsdage kl. 18.00-20.00

Undervisningssted:
Vorrevangsskolens skolekøkken, 
Vorregårds allé 109, 8200 
Aarhus N

Underviser: 
Malte, Nanna og Christine

Opstartstartsdato:
Onsdag d. 2. september
hvor vi spiser aftensmad sammen
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Skitur 
med ungdomsskolen

Vil du med?

Vi tager igen i kommende ski sæson en tur sydpå, til Nassfeld i 
Østrig. Her har vi lejet en stor del af hotellet, i en bjergkæde som er 
helt fantastisk, både til begyndere, øvede og eksperter. Så selvom 
du aldrig har stået på ski før, så lære du det hurtigt sammen med 
os, og på skiskolen – er du ekspert, så træner vi vores ”skills” i den 
fedeste funpark !

På hotellet holder vi nogle super hyggelige aften-
samlinger, med konkurrencer, foldbold, volley, og 
selvfølgelig en AFTERSKI fest i kælderens diskotek!

Op til vores tur skal vi forberede os, træne, mødes 
og lærer hinanden og kende. Det gør vi nogle lør-
dage op til turen. Her vil der give informationer så 
som pakkeliste og meget andet. 

BETALING
Turen koster 4000kr, og med i prisen får du:
• 5 dage på ski!!!
• Transport(4 – stjernet bus)
• Skileje(snowboard, støvler, stave og hjelm)
• Halv pension (morgenmad og aftensmad 
       – frokost køber man selv)
• Undervisning på skiskole for nybegyndere

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER 
– TILMELDING ÅBNER d. 1. oktober 2020 kl. 18.00

Tidspunkt: 
D. 21. novemer kl. 11.00-15.00 
(forældre deltager fra kl. 11.00-12.00)

D. 16. januar 2021 kl. 11.00-15.00
(kun de unge)

D. 6. februar kl. 11.00-15.00
(kun de unge)

Selve turen:
Fredag d. 12. februar  til torsdag 
d. 18. ferbruar 2021

Undervisningssted:
Ellevangsskolen i ”A-husets trappe”

Underviser: 
Jakob, Jonas, Brian, Mathilde, 
Anton, Ditte, Freja, Lasse og Nicol

Opstartstartsdato:
Første møde gang: 
d. 21 november kl. 11.00 
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Spansk begynder 

Kunne du tænke dig at lære et af verdens 
største sprog? – hvis ja, åbnes en helt ny 
verden op for dig. 

Du vil således kunne snakke med folk i bl.a. Spanien, 
Mexico, Argentina, Columbia, ja i  hele Mellem- og Syd-
amerika. Udover at du får mulighed for at lære et sprog, 
indeholder kurset også en masse aktiviteter, såsom: 

• Lære at lave spansk mad. Evt. en kæmpe paella
• Udflugter når vi skal opleve spansk kultur
• Studietur til Spanien sammen med venner /veninder 
og meget andet

Tidspunkt: 
Ellevang begynder hold: Torsdage kl. 18.00-20.00
Skæring begynder hold: Tirsdage kl. 16.00-18.00
Elsted begynder hold: Tirsdage kl. 16.00-17.45

Undervisningssted:
Ellevangsskolen
Skæring skole
Elsted skole

Underviser: 
Ulrik Christensen
Rasmus Callsen

Opstartstartsdato:
Ellevang Torsdag d. 10. September
Skæring Tirsdag d. 8. September
Elsted  Tirsdag d. 8 september
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Spansk fortsætter

For dig som har taget spansk for 
begyndere hos Ung I Aarhus eller har anden 
erfaring med spansk. 

Har du fået blod på tanden til at lære endnu mere spansk, så 
åbnes der op for dette fortsætterfag. Vi træder et trin op af ni-
veaustigen, hvilket bl.a. betyder at jeres underviser begynder 
at undervise på spansk og at vi sammen skal i gang med at 
bruge sproget meget mere i løbet af undervisningen.

Ligesom sidste år, vil der være indlagt, udflugter, madlavning 
og så vil der igen være mulighed for at rejse til Spanien og 
prøve sit spanske af.

Tidspunkt: 
Tirsdage kl. 18.00-20.00

Undervisningssted:
Lisbjerg skole

Underviser: 
Ulrik Christensen

Opstartstartsdato:
Tirsdag d. 8. september 
Holdet er helårligt 
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Strikke- og hæklehold

Har du lyst til at lære at hækle 
og/eller strikke?  Så kom endelig! 

Her kan du lære de grundlæggende teknikker for at 
strikke og hækle. Der vil være nemme opskrifter 
til bl.a. veste og cardiganer, som er meget 
moderne. 

Du kan deltage uanset om du er 
nybegynder eller øvet, og vi vil 
hygge sammen med vores 
strik- og hækletøj.

Tidspunkt: 
Tirsdage kl. 17.00-19.00

Undervisningssted:
Vorrevangskolen 
Håndværk og designlokalet.

Underviser: 
Dorthe Bertelsen

Opstartstartsdato:
Tirsdag d. 1.september 
Kurset er halvårligt med sidste gang 
inden jul.(med mulighed for at fortsætte)



_ 
si

de
 4

1 
_

Garnklubben

I garnklubben er hyggefaktoren i top. 
Man lærer både at strikke, hækle og 
muligvis lidt broderi (valgfrit), 
imens vi hører god musik og snakker. 

Du kan komme som nybegynder eller erfaren. Vi kan 
lave alt lige fra hæklede figurer, tæpper, flagranker, toi-
lettasker, bikinier, strikkede beklædningsgenstande til 
sig selv eller andre fx en sweater til lillebror og mere 
simple ting som karklude, eller hvad man ellers har 
mod på. 

Vi kommer både til at arbejde med forskellige teknik-
ker, lære at lave noget ud fra en strikke- og hækleop-
skrift og at lave freestyle-projekter. Kom og vær med, 
og sæt dit præg på caféen og stemningen. 

Tidspunkt: 
Onsdage kl. 17-19.30

Undervisningssted:
Lisbjergvej 13, 8200 Aarhus

Underviser: 
Ditte Rohde Lindinger

Opstartstartsdato:
Onsdag d 2. september 
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Vild med sport

Kunne du have lyst til at gå på et hold, 
hvor vi prøver kræfter med mange 
forskellige typer af sport/fysiske akti-
viteter?

Så er dette hold sikkert noget for dig. Vi vil have for-
skellige forløb med fokus på forskellige sportsgrene, 
for eksempel ishockey, mountainbike, dart, golf, rug-
by osv. Du vil også selv kunne have indflydelse på de 
ting, vi skal lave på holdet. 

På holdet lærer du blandt andet:
•  At samarbejde i holdspil og bidrage til en god 

holdånd 
•  At være omstillingsparat i forhold til at lære 

en ny sport at kende og at kunne tænke stra-
tegisk

• Nye sportsgrene som du ikke kendte i forve-
jen

Tidspunkt: 
Onsdage kl. 18.00-21.00

Undervisningssted:
Virup
Der vil dog også være ture rundt i byen, 
når vi skal besøge sportsforeninger 

Underviser: 
Rasmus Callsen

Opstartstartsdato:
Onsdag d 2. september 
Helårligt
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UNGDOMSSKOLEHOLD 
BYDÆKKENDE
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I 2020 og 2021 skal vi se på 
udstillingerne; Human Nature, 
Far from Home, Mytologier, 
Freeman og Lowe, Jorn/Kirke-
by, 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 ver-
den, lave lette kreative øvelser i vores stu-
dios og meget mere. Hvis du har lyst til at 
komme lidt tættere på kunstens verden så 
tilmeld dig. 

Kurset foregår på ARoS Aarhus Kunstmu-
seum i studio 1 på niv. 3 og i museets gal-
lerier.

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. påske-
ferie) 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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Art Attack
Art Attack er et ungdomshold i 
samarbejde med Billed- og Medie-
skolen 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. 

Undervejs bliver I præsenteret for forskellige 
typer kunstneriske værker inden for samtids-
kunsten. 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)
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Cambridge 
english
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 udvik-
le 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 an-
erkendt 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 ar-
bejde 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 ud-
landet. Du kan læse mere om Cambridge 
English på: cambridgeenglish.org

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
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Cambridge 
english first
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 udvik-
le 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 an-
erkendt 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 ar-
bejde 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 ud-
landet. Du kan læse mere om Cambridge 
English på: cambridgeenglish.org

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 op-
start 7. september kl. 16.00-18.00

Cambridge 
english
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Kunne du tænke dig at lave din 
egen bæredygtige have, er det-
te valgfag lige noget for dig.

Du lærer om planter, teknikker, små-
maskiner som pladevibrator, skruema-
skiner 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 hands-
on undervisning, hvor du arbejder prak-
tisk med tingene. Den sidste dag slutter 
vi af med en ”fernisering”, hvor du og de 
andre elever præsenterer jeres projekter 
for forældre m.fl. 

Den 
bæredygtige 
have

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 
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Den 
bæredygtige 
have

Design og syhold

Kan du lide at sy, eller tænker du på 
at søge ind på en designuddannel-
se? Så lad dine ideer, skitser og sys-
ler 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 undervi-
seren. 

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
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Drama og 
teater på 
Aarhus teater
Ungdomsskolen og Aarhus Teater 
har i mange år samarbejdet om-
kring Drama og Teaterundervisning. 

Her bliver der undervist i alle former for drama-
turgi, af nogle dygtige skuespillere og dramalæ-
rere. 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 professio-
nel 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! 
Mange mener, fransk er verdens smukkeste 
sprog. Måske derfor har du lyst til at lære 
fransk? 

Frankrigs hovedstad, Paris, kaldes Byernes By. Måske der-
for 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 histo-
rie, franske madspecialiteter, fransk film, fransk mode og 
fransk musik.

Tidspunkt: 
7.-9. klasse

Tidspunkt: 
Onsdage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Århus Statsgymnasium

Underviser: 

Opstartstartsdato:
Uge 36
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Kina og 
kinesisk
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.

Du vil få viden om det kinesiske sam-
fund 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.

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.
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Kickstart din 
guitar drøm

Dette guitarhold er for begyndere, 
der går du rundt med en indre guita-
rist gemt i sig og ikke bare vil sidde 
med guitaren i hånden, men også få 
musik ud af den.

Du vil her kunne lære de grundlæggende akkor-
der til akustisk/spansk guitar – og vi anbefaler, 
at du har din egen guitar, men du kan selvfølge-
lig 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
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Knallert-
kørekort og 
førstehjælp
Mangler du et kørekort til knallert? 
Så kan du få det sammen med et 
færdselsrelateret førstehjælpskur-
sus gennem UngiAarhus. 

Du kan påbegynde undervisning til knallert-
kørsel, 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 før-
stehjælp. Du afslutter din tid på holdet med 
en afsluttende køreprøve. 

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 dig- 
og betale gennem vores hjemmeside. Når 
det er gjort, modtager du en bekræftelse på 
din tilmelding på SMS. Det er også på hjem-
mesiden at du finder vores venteliste. 

Et knallertkørekort koster 550,00 kr. Skulle du 
mod forventning dumpe din teori- eller køre-
prøve, så koster et nyt forsøg 250,00 kr. 

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. 
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Er du bekendt med K-pop? Eller er du nys-
gerrig? På dette Ungdomsskolehold vil 
du lære forskellige koreografier fra diver-
se kendte k-pop sange. 

K-pop er kendt for at være en speciel genre af 
musik, som fanger folk netop pga. den er an-
derledes.

Timen foregå ligesom en almindelig danseti-
me. Der er opvarmning, hvorefter du vil lære 
en dans og en rutine henover en sang på ca. 2 
minutter og 30 sekunder, og derefter udstræk-
ning 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!

K-pop Dance

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 prak-
tisk 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, po-
litiet om hændelserne. 
Under træningen arbejder vi med kondi, styrke, ud-
holdenhed og samarbejdsøvelser. Rollespil indgår 
også i undervisningen. Vi oplever et særligt godt fæl-
lesskab på vores ungehold. Vores medlemmer op-
bygger 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
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Tidspunkt: 
Onsdage kl. 16.30-18.00 

Undervisningssted:
Århus Statsgymnasium 

Underviser: 
Jesper Nymann Madsen og 
Henrik Seiersen 

Opstartstartsdato:
Uge 36. Helårligt

Matematik 
og Fysik 
Masterclass 
Er du særlig interesseret i 
matematik og fysik?

Vil du gerne blive endnu dygtigere sammen 
med andre ’nørder’? Så er dette hold lige no-
get for dig. Vi skal lege og eksperimentere 
med matematik, fysik og programmering af 
små robotter. 

Vi skal også besøge universitetet og obser-
vatoriet, hvor man arbejder med spændende 
matematik og fysik. Du er velkommen, uan-
set om du går i 7. kl. eller 2.G. 
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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 forunder-
lige fænomener ved selv at udføre eksperimenter i 
laboratoriet. Ved at arbejde med naturvidenskab på 
et gymnasium, kan du udføre eksperimenter med 
mere avanceret udstyr. 

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

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

og planter forskellige farver?  

• 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? 

 

Tidspunkt: 
Tirsdage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted:
Aarhus katedralskole, 
Skolegyde 1, 8000 Aarhus C 

Underviser: 
Lærerteam fra Aarhus Katedralskole 

Opstartstartsdato:
Uge 44
Kører 8 uger fra uge 44 
(dvs.fra efter efterårsferien 
og indtil juleferien)
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Saga er et hold for piger og dren-
ge, der nogle gange kan have det 
svært personligt eller socialt. Må-
ske bekymrer man sig meget om, 
hvorvidt man kan leve op til ven-
ners, familiens eller lærerens krav.

Eller måske kan man søle sig ensom eller fru-
streret 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 mø-
des 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 tea-
teret eller i biografen. Det vigtigste er at mø-
des 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

Saga
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Savner du lidt magi i din hverdag?

Vær med når vi tager hul på et nyt pro-
jekt i Ungdomskulturhuset, hvor vi skal 
spille spil med fantasy i fokus!

Der bliver mulighed for at spille det klassiske bord-
rollespil 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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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.

Du bestemmer selv, om du kommer for at 
drikke en kop kaffe, om du vil være selvska-
bende eller medskaber til, hvad huset skal 
rumme.

Det er dem, som engagerer sig i huset, der 
har indflydelse og medbestemmelse. De an-
satte 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 el-
ler 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.

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

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 fast-
ansatte arbejder for at understøtte de unge og 
deres projekter. De ansatte og de unge samar-
bejder om at forme huset.

UKH har som noget helt unikt (endelig) fået 
permanent adresse i Aarhus gamle Amtssyge-
hus. Nu kan huset for alvor vokse sig større 
og stærkere.

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.
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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 Ungdomsskole-
hold 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 vir-
ker 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 tema-
er 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 akti-
viteter 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.

Undervisningen vil typisk involvere:
•  Løsning og gennemgang af typiske taktiske 

opgaver og temaer i skak
• Teori og praksis omkring åbninger og slut-

spil
•  Mini-turneringer i lynskak og andre konkur-

rencer

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
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Street dance
Vi danser forskellige moderne 
stilarter primært hiphop og house. 
Vi laver små koreografier og dan-
ser 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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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.

Her får du mulighed for at prøve kræfter med det 
spanske sprog - som faktisk er et af verdens stør-
ste. Undervisningen har fokus på at tale sproget, 
og du lærer også om spansk og latinamerikansk 
kultur.

Mange elever på ungdomsuddannelserne væl-
ger 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.

Tidspunkt: 
Onsdage kl. 16.30-18.00

Undervisningssted:
AARHUS GYMNASIUM, 
Dollerupvej 2, Aarhus C

Underviser: 
Kristian Broberg Jensen

Opstartstartsdato:
Uge 36. Helårligt
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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

Er du bekendt med K-pop? Eller er du nys-
gerrig? På dette Ungdomsskolehold vil 
du lære forskellige koreografier fra diver-
se kendte k-pop sange. 

K-pop er kendt for at være en speciel genre af 
musik, som fanger folk netop pga. den er an-
derledes.

Timen foregå ligesom en almindelig danseti-
me. Der er opvarmning, hvorefter du vil lære 
en dans og en rutine henover en sang på ca. 2 
minutter og 30 sekunder, og derefter udstræk-
ning 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!

Tysk
Masterclass
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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, kon-
certer, 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 rapporta-
ger, og er meget ude af huset, hvor vi under-
søger, 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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Brænder du for at tage på tur 
og opleve nye spændende ting 
– så får du på dette hold mulig-
hed for at arrangere dine helt 
egne ture, for og sammen med 
andre unge. 

Det kan være alt fra éndags kulturarrange-
menter i biografen, teateret, museumsbe-
søg, koncerter eller sportsarrangementer 
– til weekend eller ugeture til København 
eller Hamburg, surfetur til Klitmøller, ska-
teboard til Haderslev eller Barcelona… el-
ler hvad I nu kan finde på, og det er kun 
fantasien der sætter grænser.

Med udgangspunkt i dine idéer og drøm-
me kan du på dette hold blandt andet 
lære en masse om hvordan man plan-
lægger og arrangere ture for unge. Hvor 
skal turen går hen? Hvad skal turen inde-
holde? Hvem og hvor mange kan komme 
med? Hvad skal det koste? Hvornår tager 
vi afsted?

Er du frisk på at være med til at arrange-
re nogle fede ture for dig, dine venner og 
andre unge i Århus, så meld dig på holdet 
”Ud på tur, aldrig sur”.

Ud på tur, 
aldrig sur!

Klassetrin:
7. klasse til og med 17 år

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/

Herinde kan du finde ”tilmelding til ungdomsskolehold”, finde det 
hold du er interesseret i, og tilmelde dig. Det er ganske gratis!

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 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 nærme-
ste 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.

Kontakt i UngiAarhus NORD er Jonas H. Steinmetz.
Send en SMS eller ringe til ham på nummeret 41856888. 
Du kan også sende ham en E-mail på jons@aarhus.dk      

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), holdtil-

melding, oplysninger om den tilmeldtes eventuelle allergier, samt even-
tuelle 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 spørgs-
mål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysnin-
ger, 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.






