VELKOMMEN
TIL UNGDOMSSKOLEN

TILMELDING – HVORDAN?

Tilmeldingen åbner på hjemmesiden fredag d. 21. august
2020, kl. 17.00 på www.ung2610.dk
Sidste tilmelding er fredag d. 11. september kl. 12.00.
På hjemmesiden er der også vejledning til, hvordan
du gør.

VELKOMMEN TIL SÆSON
20/21 I UNGDOMSSKOLEN
UNGECENTER2610

Nye oplevelser og nye fællesskaber til dig.
Alt er HELT frivilligt og det meste er HELT gratis.
Du bestemmer selv hvilke hold du vil tilmelde dig.
Hvad er DIN interesse?
Går du op i motion, K-pop og koreansk, at gøre det
godt i skolen, spil og medier, kunst og kultur, sprog,
gang i den med drama, rejser eller andet?
Eller vil du bare hygge dig, mens du laver noget
spændende og møder andre unge på holdene og i
vores café? Så tilmeld dig og bliv en del af vores
helt særlige fællesskab.
Vi gentager succesen fra sidste år og holder Gallafest
for alle d. 27. november 2020. Festen er for unge, der
går på et hold i ungdomsskolen. Her kan I lære hinanden
endnu bedre at kende og også møde dem, der går på
hold en anden aften end dig.
Ungdomsskole handler om at være sammen med nye og
gamle venner, få gode oplevelser, blive klogere og have
det sjovt – alt sammen et sted hvor alle kan passe ind –
også dig!
Underviserne er professionelle, der arbejder med deres
fag i ’det virkelige liv’. I bliver undervist på små hold,
hvor der er tid og plads til både fordybelse og hyggesnak med både kammeraterne og den voksne.
UNGECENTER2610
I vores hus på Nørrekær 8 er der i dagtimerne
10.klassesskole, Dagskole for 8. og 9. klasse, vejledning
og OK- et skoletilbud til unge fra 15-25 år.
Fælleselevrådet for skoleelever i Rødovre holder også
til her. Eftermiddag, aften, weekender og ferier rykker
Ungdomsskolen ind med fritidsundervisning for unge.
Velkommen til en ny sæson!
Bjarne Sander Andersen, bestyrelsesformand
Lene Mailund, skoleleder

Nogle af holdene, såsom rejser og knallertkørekort,
kræver at du betaler et depositum, når du tilmelder dig.
Dette gøres online med betalingskort.
Betaling skal ske på hjemmesiden.
Hvis det driller så ring til kontoret på 3637 8520.

NYT I SÆSON 20/21:

Koreansk sprog og kultur
K-pop danseworkshop
Kreativ skrivning
Urban Art #1 – udendørs
Urban Art #2 – Digital Art
Gallafest #2
Basketball
Arabisk sprog og kultur
DIY - sy, design og idéer fra Youtube
KunstBar – kunstevent for de kreative hold
Yoga m. Sophie Blendstrup

NOGET FOR DIG?

Du kan gå i Ungdomsskolen, hvis du bor eller går i skole
i Rødovre, og er mellem 13 og 18 år (eller 12 år og går
i 7. klasse). Rejserne kan man først komme med på, når
man går i 8. klasse.

Koreansk

KunstBar

Yoga

HVORNÅR SKER DET?

Undervisningen starter fra d. 21. september 2020,
og fortsætter frem til påskeferien 2021.
Holdene bliver oprettet, hvis der er nok tilmeldte.
Se de nøjagtige start- og slutdatoer for holdene på
www.ung2610.dk – hold og aktiviteter.

WWW.UNG2610.DK
HOLD PAUSE I CAFEEN

Caféen i stueetagen er centrum i huset.
Cafemedarbejderne hjælper dig med alt det, du har brug
for, snakker, pjatter og sælger slik og toast. Du kan
betale med kontanter og MobilePay, og priserne er små.
Når holdene holder pause mødes de unge og underviserne
i caféen. Her kan du høre musik, spille bordtennis, bordfodbold og diverse spil. Her er også hyggeligt at hænge
ud, hvis du kommer tidligt eller vil blive lidt længere.

Ungdomsskolen har for første gang
fået sit helt eget logo.
Blandt 5 mulige logoer stemte de unge i Rødovre
på dette som det bedste.
Hold øje med logoet, så du kan se,
hvem vi er og hvad vi går og laver!

