
sæson 21 · 22



Velkommen til 
       Ungdomsskolen!
Her kan du:

Komme med i nye fællesskaber 

Lære noget nyt og blive bedre til det du allerede kan

Slappe af og hygge dig med andre unge 

Dykke ned i det du brænder for sammen med andre, der brænder ligesom dig 

Opleve voksne, der er eksperter i det de gør og elsker at  
give det videre til dig 

Møde nye og gamle venner på holdet, på gangen eller i 
ungdomsskolens cafe
I ungdomsskolen er der plads til alle interesser og unge - også dig!

Læs mere om alle vores hold, aktiviteter 
og meld dig til på www.ung2610.dk

 Med venlig hilsen

Alle os på Ungdomsskolen 



SPORT &  
BEVÆGELSE

REJSER

WORKSHOPS

KREA MEDIER & 
TEKNOLOGI

SKOLE & SPROGDRAMA & MUSIK

MAD



BOKSNING
Kom i super form på en sjov og 
intens måde. Vi arbejder med 
handsker og pads og får sved
på panden

SMYKKEHOLD 
Lav smukke smykker som du ser i 
butikkerne og få dem med hjem.  
Du skal være lidt tålmodig, men 
resultatet er det hele værd. 

MUSICAL
Syng, dans og spil teater.  
Her er plads til alle – nybegyndere 
og øvede. Vi optræder med vores  
forestilling i Viften i foråret 2022.

“Man er ikke tvunget til at komme, 
    man er her, fordi man synes det er sjovt” 
     Eleanor, 15 år · Musicalholdet  

MANDAG & TIRSDAG
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G MATEMATIK I MANDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

MATEMATIK II MANDAG 18.30-20.30 UNGECENTER 2610

DANSK SOM 
ANDETSPROG

MANDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

DANSK - 
HJÆLP OG TRÆNING

MANDAG 18.30-20.30 UNGECENTER 2610

SMYKKE I MANDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

SMYKKE II MANDAG 18.30-20.30 UNGECENTER 2610

TYSK - 
HJÆLP OG TRÆNING

MANDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

STYRKETRÆNING MANDAG 16.00-18.00 ISLEVBADET

BOKSETRÆNING MANDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

FRANSK I ÅRGANG I MANDAG 16.15-18.45 ISLEVBADET

FRANSK I ÅRGANG II MANDAG 19.00-21.30 UNGECENTER 2610

KLAVER/KEYBOARD MANDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

KNALLERTKØREKORT MANDAG 16.00-20.00 UNGECENTER 2610

“Jeg vil rigtig gerne give muligheden for at vokse, give dem 
følelsen af at mestre noget og finde ud af, hvad de er gode til” 
     Sasja Strøm · Instruktør · Musicalholdet

MUSICAL TIRSDAG 17.30-21.30 UNGECENTER 2610

KINESISK TIRSDAG 16.00-18.00 ONLINE

ALLE MANDAGS HOLD

ALLE TIRSDAGS HOLD



“  Det vigtigste ... er helt klart 
 den der følelse af, at man har 
udviklet sig, at man har lært 
noget nyt og at man går hjem 
herfra med et smil” 
       Tahida · danselærer

FILMHOLD
Lær at skabe fede film! Du kommer 
til både at filme, klippe og bruge 
special effects - alt sammen på 
din mobiltelefon. Vi har masser af 
ekstraudstyr, klippeprogrammer, 
studie og en meget erfaren film-
mand!

DANCEMIX 
Bevæg dig og hav det sjovt, til den 
musik, du bedst kan lide! 
Du vil lære mange forskellige slags 
danse sammensat til fede koreo- 
grafier, og blive undervist af en 
lærer, som elsker at danse.

KUNSTHOLD
Bliv bedre til at tegne, male og lave 
kunst. I kunstlokalet på Heerup 
Museum, vil du få undervisning og 
inspiration til dine egne projekter. 
Hyg dig sammen med andre unge, 
der også elsker at tegne og male.

ONSDAG



ENGELSK - 
HJÆLP OG TRÆNING

ONSDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

DESIGN OG SYNING ONSDAG 16.15-19.15 UNGECENTER 2610

SPANSK ONSDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

MADHOLD ONSDAG 17.00-20.00 UNGECENTER 2610

MOBIL · FILM · 
VIDEOPRODUKTION

ONSDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

DANCEMIX ONSDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

KUNSTHOLD ONSDAG 16.15-19.15 HEERUP MUSEUM

GUITAR ONSDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

KOREANSK ONSDAG 16.15-18.15 UNGECENTER 2610

STYRKETRÆNING ONSDAG 16.00-18.00 ISLEVBADET

CS:GO ONSDAG 16.15-18.15 TEK-X

CS:GO ONSDAG 16.15-18.15 TEK-X

RUSSISK ONSDAG 16.00-17.30 ONLINE

KNALLERTKØREKORT ONSDAG 16.00-20.00 UNGECENTER 2610

URBAN 
MUSIKPRODUKTION

ONSDAG 16.00-19.00 ONLINE

“Vi plejer at mødes ved Tæbyvej 
 og så følges herop...”  
                            Lukas 14 år & Ståle 15 år
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COSPLAY
Vi skal til J-pop Con! Sy dit eget 
Cosplay kostume, lær at lægge din 
egen make-up og style parykker! 
Vores lærer har selv dyrket Cosplay 
siden 2011, og kan derfor hjælpe dig 
med at blive alt fra disneyprinsesse 
til superhelt! 

KOREANSK 
Lær at tale og skrive Koreansk.  
Lær samtidig en masse om koreansk 
kultur og levemåde. Vores lærer har 
boet og studeret i Sydkorea i flere år 
og er parat til at lære det hele videre 
til dig.

YOGA
Kom i balance, bliv smidig og få 
pulsen heeelt ned. Vores yogalærer 
hjælper dig med det hele, og vi har 
alt udstyret. Du skal bare møde op 
og være med. Din krop og dit sind  
vil elske dig for det.

KLASSISK 
DRAMA
Bliv en del af det klassiske drama-
hold. I arbejder med kropssprog, mi-
mik, stemmeføring og samarbejde. 
Ved hjælp af kostumer og rekvisit-
ter skaber i en fantastisk forestilling 
der vises for et stort publikum.

”Det er ikke bare at 
sy og lave Cosplay, 

det er ligesom at være 
i fællesskabet og at 
møde folk, som man 

måske ikke kender 
fra folkeskolen” 

                 Kris 13 år · Cosplay

TORSDAG



DRAMA KLASSISK TORSDAG 17.30-21.30 UNGECENTER2610

YOGA TORSDAG 16.15-17.45 UNGECENTER2610

COSPLAY TORSDAG 16.15-19.15 UNGECENTER2610

KREATIV SKRIVNING TORSDAG 16.15-17.45 UNGECENTER2610

FOTOHOLD TORSDAG 16.15-18.15 UNGECENTER2610

STYRKETRÆNING TORSDAG 16.00-18.00 ISLEVBADET

ESCAPE ROOM TORSDAG 16.15-18.45 TEK-X

PSYKOLOGI TORSDAG 18.45-20.45 ONLINE
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”Jeg synes, Ungdomsskolen er et sted,     
        hvor forskellige unge kan mødes på     
   kryds og tværs som måske ikke normalt     
 ville hilse på hinanden eller mødes”    

            Sophie Blendstrup, Yogalærer 

”Vi oplever tit på mit hold, at de unge der kommer 
      hver for sig, de bliver sammen – også bagefter 
             - det synes jeg er magisk”              

   Stine Ballegaard Nilsson– Cosplaylærer 

ALLE TORSDAGS HOLD



 

NEW YORK
Tag med til fantastiske NY i 10 dage. 
Vi bor på Manhattan, oplever de 
store sights, de mere hemmelige 
steder og har selvfølgelig også tid  
til shopping og hygge.

SPROGREJSE
TIL ENGLAND
Vi bor privat indkvarteret hos  
engelske familier. Bo med en ven/
veninde hvis du vil. Du lærer spro-
get, får undervisning af en engelsk 
lærer og får et fedt fællesskab med 
de andre danske unge der er med.

SKITUR TIL 
ØSTRIG
Tag med på ski i Østrig. Vi står på ski 
hele dagen og bor på et ungdomsho-
tel med en masse fritidsaktiviteter. 
Både for dig der aldrig har stået på 
ski før og for dem der er erfarne. 
Alle får en fed oplevelse.
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”Udover en masse udflugter og aktiviteter med de andre unge,     får man også lov at bo hos en      vaskeægte engelsk familie.  Perfekt kombi.”       Marie 17 år



DYKNING
Lær at dykke og få et dykker-
certificat. Vi starter i indendørs 
bassin og slutter med to fridyk 
sent på foråret. 
Bemærk pris: 500 kr. til at dække 
tilsyn med udstyr .

Lørdage i foråret 2022

GALLAFEST 
Tag dine venner under armen og 
kom med til Gallafest på Rødovre 
Ungdomsskole! Vi laver årets 
fedeste fest med DJ, dans, rød løber, 
lounge, slush ice, snacks, natmad og 
meget mere. Så kridt danseskoene 
og find dit fedeste gallatøj frem - 
NU skal der festes!
26. november 2021 · kl. 20.00 - 23.30

HVOR VIL 
DU HEN? 
Er du i tvivl om hvad du vil efter 
folkeskolen og hvilken uddannelse 
du ender med at ville have? Kom til 
vores 3 vejledningsaftener, hvor der 
er tid til at undersøge og få informa-
tion om det hele...

Januar/februar 2022

MAKE-UP
Hvis du elsker make-up og styling 
af dig selv og andre, eller du har en 
drøm om at blive makeupartist 
eller frisør, skal du klart tilmelde 
dig vores hold! Lær hvordan du 
lægger en smuk hverdags / fest-
makeup. Pris: 100 kr. for produkter 
vi skal bruge til workshoppen.
Mandage fra d. 25/10-22/11 2021, 
kl. 17-20

JULEBAG
Kom til en hyggelig julebagedag, 
hvor vi laver julekager og konfekt, 
hører julemusik og hygger. 
Tag en ven eller veninde med, 
få en stemningsfuld dag og 
kager med hjem.
Pris 100 kr til ingredienser

Lørdag d. 4. december 2021 · kl. 13-17

K-POP
DANCE
Dans til musik du elsker og hyg 
sammen med venner og veninder en 
hel lørdag. K-pop er kendt for sine 
professionelle koreografier, som du 
vil lære nogle af, samtidig med at du 
får fysisk træning, rytmesans og et 
godt fællesskab.
Lørdag d. 18. september 2021 · kl. 10-15



PRAKTISK INFO 

Hvis du går i  7. klasse eller derover,
hvis du er under 18 år,
og du bor eller går i skole i Rødovre Kommune,
kan du starte på Ungdomsskolen

Det er GRATIS at være med – kun knallert,  
rejser og evt. materialer koster noget.

Tilmeld dig på www.ung2610.dk fra 
fredag d. 27. august kl. 17.00

Vi opretter holdene, når der er nok tilmeldte.

Undervisningen starter i uge 39 – 
d. 27.-30. september og fortsætter frem 
til påske 2022

Har du spørgsmål? 
Ring eller skriv til os:

Lone Andersen på kontoret
Telefon 3637 8520 / mail cn23372@rk.dk

Tinne Guldagger · viceleder
Telefon 3637 8523/ 3076 8523 / mail cn22995@rk.dk

   Ungecenter2610 
Ungdomsskolen 
Nørrekær 8 
2610 Rødovre 
Tlf: 3637 8520

  læs meget mere om alle

holdene, aktiviteter  

     og tilmelding på 

www.ung2610.dk 

+ tjek vores instagram

 @ ung2610


