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Ungdomsskolen
- Nu også i din skoletid!

Skolepakker
Ungdomsskolen har oprettet en række af profilfag, som du og din klasse kan møde i
skoletiden. Her har din lærer muligheden for at lave aftale med ungdomsskolen om at
komme og deltage i skoletiden. Det kan være i nogle få timer eller måske et længerevarende forløb i forbindelse med fx. valgfag, idræt, lejrture, rystesammenture, temauger,
skuespil, ”anderledes dage”, oprettelse af elevblogs, undervisning i film, foto.
Vi kommer med alt relevant udstyr og stiller med uddannet og kompetent personale
med alle nødvendige certifikater.
Specialområdet - her tilbyder vi ydermere juniorbrandkorps, førstehjælp og så vil vi
rigtig gerne i dialog omkring særligt tilrettelagte forløb.
Vi tilbyder vores hjælp primært inden for fire fagområder;
Håndværk & Design, Outdoor, It/Medier og Street
(se modsatte side)
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Fag i skoletiden
Håndværk
& Design

- Betonstøbning, tekstil tryk eller måske glas, så er det et job for Julie. Hun er
uddannet designer og er hele tiden på udkig efter nye, skøre og fængende ideer.
Med Julie i undervisningen ”står tiden aldrig stille”.

.KONTAKT: JULIE MUNK - TLF. 26213679 - JULIE.PEDERSEN@RKSK.DK

IT/
Medier

- Foto, film, hjemmesider, blogs, APP - ja alt der er elektronisk, så er det Henrik,
som står klar. Han er uddannet fotograf, har lavet hjemmesider siden barns ben,
produceret et hav af film og så er der garanti for nogle inspirerende, elektroniske
og lærerige timer.

.KONTAKT: HENRIK RASMUSSEN - TLF. 20494766 - HENRIK@PUMASTUDIOS.DK

Outdoor

-Til vands, til lands og i luften, så er det Anker, som er Ungdomsskolens friluftsvejleder I skal have fat i! Ud over at kunne klare sig selv på femstjernet luksus
hotel, så vil vi tillade os at kalde Anker for ekspert inden for outdoor, hvor han
ved alt om kajak, klatring, MTB, adventuredage, lejrture, rystesammenture,
teambuilding …
.KONTAKT : ANKER BUCHHOLTZ - TLF. 27285801 - ANKER.PEDERSEN@RKSK.DK

Street

I Streetparken har vi samlet en masse fede aktiviteter, der alle kalder på asfalt,
teknik og finesse (Skate, løbehjul, panna, streetart, parkour, basket). Den nyeste
aktivitet er bouldering, hvor du kan klatre 360 grader.
Vi tilbyder workshops i Streetparken, hvor der er rig udfordring til børn og unge
i alle aldre.
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Sidste skoleår
valgte mere end
300 elever at benytte sig af muligheden for 14
valgfag, der var
etableret på tværs
af kommunens
folkeskoler og
Ungdomsskolen.
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Valgfag for
7. - 9. klasse
Vi mener, at det er vigtigt, at elever i
Ringkøbing-Skjern Kommune kan vælge
efter interesse. Derfor er vi stolte af, at Ungdomsskolen i samarbejde med folkeskolerne,
virksomheder, foreninger m.fl. i
Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder valgfag
for dig, som går i 7. - 9. klasse på en af kommunens folkeskoler.
Valgfagene ligger som udgangspunkt samme
tid som skolernes øvrige valgfag.
Ungdomsskolen søreger for befordring mellem din skole og Ungdomsskolen.
Én af fordelene ved fælles valgfag er, at vi kan
oprette fag, der ofte kan være svært at få i
gang på den enkelte skole og mulighederne
bliver mange flere.
Ikke alle fag kan tilbydes indenfor almindelig
skoletid, men så er det jo heldigt, at du istedet
for kan vælge et fag om aftenen, der kan stå
i stedet for et almindeligt valgfag - vi kalder
det ”valgfag om aftenen”, men det kan du læse
mere om i den valgfagsbrochure din skole og
Ungdomsskolen har lavet sammen.

Tjek den nye fælles valgfagsbrochure ud (fås på din skole eller via
Ungdomsskolen).

