Velkommen
til
Langeland
Ungdomsskole
Sæson 2018-19

www.langelandungdomsskole.dk

Undervisning
I sæsonen 2018-19 tilbyder vi bl.a. mulighed for at:


lære mere, f.eks. sprog, lektiehjælp, science...



være kreativ, f.eks. lave mad, male, sy...



bruge din krop, f.eks. showdance, outdoor….



tage kørekort til knallert og traktor samt færdselsrelateret
førstehjælpskursus



tage jagttegn



rejse til mange steder i verden



blive digital, f.eks. lave kortfilm, arbejde med digitalfoto…



nye spændende tiltag, som DU har indflydelse på.

Læs mere og se vores forskellige hold på hjemmesiden.
Start
Undervisningen starter, hvis ikke andet er nævnt, i midten af september.
Undervisningen tilbydes alle unge fra 7.klasse til og med det 18.år
Pris
Undervisningen og størstedelen af materialerne er gratis.
Enkelte kurser og aktiviteter kan være forbundet med brugerbetaling.
Læs mere under hvert enkelt hold på vores hjemmeside.
Afbud
Vi forventer, at du følger undervisningen. Hvis du er forhindret i at
komme, skal der sendes afbud til læreren på holdet.
Tilmelding
Tilmelding skal ske hurtigst muligt via vores hjemmeside.

Ungdomsskolen tilbyder:
Eksempler på hold der kan
oprettes ved min.
6 deltagere














Volleyball
Basketball
Musik
Mental Power
Sprog
Dance academy
Body og motion (svedekassen)
Ung Design
Musik-starter
Outdoor
Boldspil
Motorlære
Sløjd

Kontakt Michael eller klubben
for at høre nærmere. Vi aftaler
mødetidspunkt der passer jer.
De fleste hold vil blive afviklet i
Huset eller på Ørstedskolen
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Kompentence-givende kurser
Kortere kurser, som bliver oprettet efter
behov.









Færdselsrelateret førstehjælp
Knallertkørekort*
Traktorkørekort*
Jagttegn-certifikat
Livredder-certifikat
Fodbold-dommer-certifikat
Ryge-stop-kursus
Ungerådet

Ungdomsskolen bidrager med betaling
til en stor del af undervisningen, dog
fordrer nogle kurser bruger-betaling i
større eller mindre grad.
De kurser der er markeret med * har
en infofolder– få den på ungdomsskolens kontor

MILIFE
Et tilbud til ikke-uddannelsesparate
unge på 8. klassetrin.
UU-vejlederne, afdelingsleder samt
lærere visiterer til holdet.
Milife-instruktørerne tilrettelægger
et spændende forløb, der tager udgangspunkt i de tilmeldte elevers personlige og social kompetencer.
Forældre, elever og lærere alle er involveret i undervisningen, der forløber
over ca 10 uger i foråret med 1 hel dag
pr uge.
Målet for den intensive undervisning er
at give den enkelte elev mod og redskaber til at påbegynde sin ungdomsuddannelse.
Foregår ALTID i Huset, Ørstedsgade 16
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Rejser
Lykkeposen
Skitur Østrig
New York
London

kr. 1.250,kr. 3.995,kr. 7.500,kr. 3.200,-

Alle rejserne er beskrevet nærmere under ”Ungdomsskolen—
Rejsehold” på Ungdomsskolens
hjemmeside.
Der kan godt komme flere rejser i
løbet af året, så hold løbende øje
med hjemmesiden!
Det er først til mølle, og du er først
endeligt tilmeldt, når der er blevet
indbetalt beløb for rejsen.
Flere rejser er arrangeret i samarbejde med Svendborg Ungdomsskole.
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Klubber
Ungdomsskolen er også:
Juniorklubber for 4.-6. klasse på
Nordskolen, i Rudkøbing og i Humble
Ungdomsklub Rudkøbing for 7. - 10.
klasse

Ture, rejser, events
Med Ungdomsskolen kan du komme på mange
spændende ture - se vores hjemmeside eller
den separate folder
Du kan fx komme til Horrornight, skøjtedisco, hungergames, Lalandia, talentshow og
mange andre spændende ting.
Juniorklubberne for 4. - 6. klasse

Alt hvad du skal gøre, er at holde dig opdateret på vores
hjemmeside eller komme ind på Ungdomsskolens kontor.
Er der aktiviteter som du efterspørger, vil vi meget gerne
lytte til dine ønsker og være behjælpelige med at opfylde
disse.
KOM OG FÅ EN SNAK—jeg har altid tid til DIG.
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Velkommen til
Langeland Kommunale Ungdomsskole
Langeland Ungdomsskole er et tilbud for alle
kommunens 10-18 årige.
Et tilbud om undervisning og forskelligartede
aktiviteter.
Har du idéer til aktiviteter
er du meget velkommen til at kontakte os.
Langeland Ungdomsskole er DIN skole -

Velkommen til!

LANGELAND UNGDOMSSKOLE

H.C. Ørstedvej 10
5900 Rudkøbing
Tlf.: 63 51 64 65
Mobil: 20 58 51 01
Mail: ungdomsskolen@langelandkommune.dk

KLUBBERNES KONTOR
Ørstedsgade 16
5900 Rudkøbing
Tlf.: 63 51 64 68
Mobil: 21 24 57 24
Mail pehn@langelandkommune.dk
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