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Velkommen til Næstved Ungdomsskole
Næstved Ungdomsskole er stedet, hvor du kan afprøve
dine evner og dygtiggøre dig indenfor en lang række fag.
Aktiviteterne kan både supplere din skolegang og inspirere
til nye fritidsaktiviteter. Tjek www.naestvedung.nu og bliv
opdateret. Det er vores ønske at bidrage til din personlige
og faglige udvikling. Vi håber, at du vil få mange oplevelser
og erfaringer, som kan give dig en stærk ballast i dit fremtidige
ungdoms- og voksenliv. Vi lægger stor vægt på, at aktiviteterne
er præget af kvalitet og de unges aktive medvirken.
Vores mål er at skabe et miljø, hvor du oplever frihed under
ansvar og trygge forhold, som giver plads til alle.

Edutainment For Fremtidens Voksne
Næstved Ungdomsskole arbejder i fællesskab med fremtidens
voksne om, at skabe rammerne for et mere aktivt og endnu
bedre ungdomsmiljø i Næstved Kommune. Et miljø, hvor du
som ung kan udvikle dig selv og blandt andet styrke dit sociale
netværk, møde nye og gamle venner, og være i kontakt med dygtige,
engagerede og ansvarsbevidste medarbejdere og rollemodeller.
E D U C AT I O N + E N T E R TA I N M E N T = E D U TA I N M E N T

I N D H O L D

Movement . side 10 – 21

Ballet, Hiphop Girly Style, Jazzdance, Moderne Dans Weekend,
Showdance for øvede, Youth Crew, Hiphop, Koreografi Weekend,
Parkour & Freerunning for begyndere, Parkour & Freerunning for let øvede,
Parkour & Freerunning søndagstræning, Parkour & Freerunning spring og tricks,
Parkour & Freerunning Holmegaard, GetUp Weekend,
Selvforsvar Fuglebjerg, Selvforsvar Holmegaard,
Teater & Dans fysisk leg med krop & ord, Vandsportsdag

Kreativitet & Medie. side 22 – 31

Rejser . side 48 – 51

Paris påsken 2019, Tanzania påsken 2020

Dig Selv. side 52 – 55

Pige I Eget Liv, Living Yolates, Eksamenstræning, Farvel Stress

Motor & Jagt . side 56 – 59
Gocart, Cross & Motorlære, Jagttegn

Kunst & Kreativitet, Redesign for piger, Sy & Redesign, Sy Et Kunstværk,
Design, Skriveholdet, Glas & Sølvsmykker, Sølvarbejde, Sølvringe,
Youtuberne, Filmholdet for begyndere, Filmholdet for øvede

Køreskolen . side 60

Mad & Kager. side 32 – 35

Klub . side 62 – 65

Cupcakes, Konfekt, Julebag, Masterchef Madkundskab

GameTech . side 36 – 39

E-Sport League Of Legends, E-Sport CSGO DMG, E-Sport RANK: GN – MGE,
Gamedesign for begyndere, Gamedesign for let øvede

Teknologi & Matematik . side 40 – 43
Robotter & Makerspace, Ekstra Matematik,
Avanceret Matematik, Matematik & IT lovlige smutveje

Sprog & Kultur . side 44 – 47

Spansk, Fransk, Engelsk, Engelsk for tosprogede, Japansk, Japansk Kultur,
Dansk op i læsehastighed, Dansk punktum & komma, Dansk som nyt sprog

Knallertkørekort + Færdselsrelateret Førstehjælp, Traktorteori

Klubben i Fuglebjerg, Klubben i Glumsø, Næstved Skatehal, Høje Plads, Næstved Bikepark,
Kornmagasinet i Tappernøje, Madklubben i Holmegaard, Kreaklubben i Holmegaard

Projektlaboratoriet . side 66 – 69

Ungdomsprojekthuset JB10, The GetDown Program, Næstved Kunstby

Uddannelsessporet . side 70 – 71
Erhvervsklassen, Intensive Læringsforløb

Indholdsfortegnelse . side 72 – 73
Facts og tilmeldingsblanket . side 74 – 75

Tilmeld dig på www.naestvedung.nu fra 13. august til 3. september!
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M OV E M E NT:
BA L L E T
H IP H OP GIRLY S T Y LE
JA ZZD A N CE
M OD ERN E D A NS
S H OWD A N CE
Y OU T H C REW
H IP H OP
KOREOGRAFI
PA RKOU R & F REERU N N ING
GET UP
T EAT ER & D A NS
S ELVF ORS VAR
VA N D S P ORT S D AG

MOVEMENT ER JAGTEN PÅ DEN BEDSTE BEVÆGELSE.
NÅR DU DANSER DIT BEDSTE... NÅR DU TRÆNER DIT SPRING...
NÅR DU FÅR MODSTANDEREN I MADRASSEN!
L U K A S

V E S T E R G A A R D
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M OV E M E NT:
BA L L E T
H IP H OP GIRLY S T Y LE
JA ZZD A N CE
M OD ERN E D A NS
S H OWD A N CE
Y OU T H C REW
H IP H OP
KOREOGRAFI
PA RKOU R & F REERU N N ING
GET UP
T EAT ER & D A NS
S ELVF ORS VAR
VA N D S P ORT S D AG

JAZZ ER IKKE KUN MUSIK,
JAZZ ER OGSÅ DEN VILDESTE DANSEFORM!
DET VIL DU IKKE FORTRYDE :)
M A L E N E

S T R U D A H L
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M OV E M E NT:
BA L L E T
H IP H OP GIRLY S T Y LE
JA ZZD A N CE
M OD ERN E D A NS
S H OWD A N CE
Y OU T H C REW
H IP H OP
KOREOGRAFI
PA RKOU R & F REERU N N ING
GET UP
T EAT ER & D A NS
S ELVF ORS VAR
VA N D S P ORT S D AG

MED PARKOUR FINDER VI DEN SJOVESTE
VEJ GENNEM BYEN... MIN FAVORIT LEGEPLADS
M A T H I A S

R A S M U S S E N

1415

NYT

BALLET FYSISK GRUNDTRÆNING
MED MALENE STRUDAHL

MODERNE DANS WEEKEND
MED SOFIA SANTANA CHRISTENSEN

Ballet giver styrke, smidighed, balance, kropsholdning og kropsbevidsthed. Hvis du danser eller dyrker anden form for sport,
kan ballet lære dig at bruge din krop på en hel ny måde og give
dig teknikken til at blive bedre indenfor alle sportsgrene.
Vi vil bruge træningsformen floorbarre, som forgår på gulvet, derefter en masse stående balletøvelser med spring og drejninger.
Alle kan være med, både nybegyndere og øvede – og både dansere og andre sportsfolk.
Undervisningen kan tilpasses den individuelle person – også
de sejeste drenge. Vælg dette hold alene – eller hele pakken
af lørdags dansehold. Malene Strudahl er professionel danser,
uddannet i Frankrig og indehaver af sit eget studio.

Kurset i moderne dans er for dig, som er interesseret i dans og at
udtrykke stemninger og følelser gennem dansen. Moderne dans
tager sin inspiration i balletten samt i jazz teknikker.
I løbet af weekenden vil den enkelte elev blive udfordret både i
forhold til danseteknik, men også med gulvarbejde, spring, drejninger og koreografi, men alle kan være med.

.UGEDAG .TID		
LØRDAG | 10:00 – 11:30
.STED		
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
.SÆSONSTART-/SLUT 22/9 – 23/3
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

NYT

HIPHOP GIRLY STYLE MED MALENE STRUDAHL
Lær de sejeste moves og lækre bevægelser til god musik. Serier
og koreografier er inspireret af Beyoncé, Jennifer Lopez, Rihanna
og mange flere. Kom og giv den gas – alle kan være med. Vælg
dette hold alene – eller hele pakken af lørdags dansehold. Malene
Strudahl er professionel danser, uddannet i Frankrig og indehaver
af sit eget studio.
.UGEDAG .TID		
LØRDAG | 11:45 – 12:45
.STED		
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
.SÆSONSTART		
22/9 – 23/3
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

NYT

JAZZDANCE MED MALENE STRUDAHL

GETUP WEEKEND 2. – 3. NOVEMBER!
*GetUp
er en af Næstved Ungdomsskoles legendariske arrangementer.
Her mødes dansere fra alle genrer med parkourfolket. Der udveksles
øvelser og alle lærer fra hinandens discipliner. Det er hårdt arbejde
- en masse hygge og garanti for nye venskaber. Det koster kr. 50,at deltage. Overnatning, undervisning og mad er inkluderet i prisen!

Jazz er en fed Groovy og energisk danseform. Man ser typisk
JazzDance i musicals, musikvideoer og film. Kom og få den seje
motion og nye venner på Jazzholdet.
Vælg dette hold alene – eller helle pakken af lørdags dansehold.
Malene Strudahl er professionel danser, uddannet i Frankrig og
indehaver af sit eget studio.
.UGEDAG .TID		
LØRDAG | 13:00 – 14:00
.STED		
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
.SÆSONSTART		
22/9 – 23/3
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

.DATOER .TID
23/11 | 16:00 – 20:00
			
24/11 | 10:00 – 16:00
			
25/11 | 10:00 – 14:00
.STED		
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

SHOWDANCE FOR ØVEDE (SHOWHOLD)
MED SOFIA SANTANA CHRISTENSEN
Dette hold er for den engagerede og lettere rutinerede danser,
som gerne vil udfordres og hæve sit niveau inden for moderne
dans og commercial hip hop. Undervisningen vil byde på et repertoire af danseteknikker fra både jazz, contemporary og ballet
samt en smule akrobatik. Det forventes, at du tager undervisningen
seriøst, har mødestabilitet og er i stand til at deltage i forestillinger
og ekstra øvegange op til en forestilling. Der vil være en åben
audition for alle som har lyst til at deltage på holdet.
Til audition får alle deltagere nogle øvelser og noget koreografi,
som derefter skal fremvises i grupper. Derefter er der en kort
individuel samtale. Audition 17/9 kl. 16:00!
.UGEDAG .TID		
MANDAG | 16:00 – 18:00
.STED		
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
.SÆSONSTART		
17/9 – 18/3
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

NYT

TEATER & DANS FYSISK LEG MED KROP & ORD
MED LINH LE
Har du undret dig over, hvordan man finder på et teaterstykke eller
en dans? Og drømmer du om at bruge din krop og stemme på
nye og skæve måder? Dette kan du prøve kræfter med på kurset
Teater & Dans, hvor der er højt til loftet og fantasien flyder frit. Du
vil indgå i et tæt samarbejde med de andre på holdet, hvor der er
fokus på dét at skabe dans og teater i fællesskab.
Kurset giver dig derfor redskaber til at udtrykke dig fysisk gennem
professionel vejledning. Underviser Linh Le er selv professionel
danser og koreograf og vandt i 2013 prisen som Årets Talent i en
international koreografikonkurrence.
.UGEDAG .TID		
MANDAG | 18:00 – 20:00
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
.STED		
27/9 – 18/3
.SÆSONSTART		
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

1617

HIPHOP MED LUKAS VESTERGAARD
Kom og dans en svedig hiphop. Vi bevæger os rundt i Hiphoppens verden med fed teknik og cool koreografi. Alle kan være
med, det handler om at have det sjovt mens man lærer.
Hiphop holdet er for danseinteresserede, som gerne vil blive
klogere på flere stilarter inden for Hiphoppens verden. Vi vil arbejde med en masse fede teknikker og mixe det, indenfor disse stilarter. Der vil komme sved på panden og alle vil blive udfordret på
en sjov og spændende måde. Holdet er for alle, så man behøver
ikke have danseerfaring.
.UGEDAG .TID		
TIRSDAG | 19:00 – 20:30
.STED		
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
.SÆSONSTART-/SLUT 11/9 – 12/3
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

NYT

KOREOGRAFI MED SOFIA SANTANA CHRISTENSEN
Lær at lave din egen koreografi på en weekend!
Dette kursus er for dig, som godt kan lide at danse og gerne vil
lære at kæde din kreativitet sammen til en hel koreografi. I løbet
af weekenden vil du lære teknikker inden for moderne dans, ballet, Hiphop og Hiphop girly style, samt få en masse tricks til hvordan du kan skabe en dans ud fra de trin/teknikker, du i forvejen
kender. Hensigten er, at i slutningen af kurset skal alle elever,
enten i grupper eller solo, have udarbejdet en koreografi.
Kurset er helt gratis og for dansere på alle niveauer.

SELVFORSVAR Fuglebjerg / Holmegaard
MED KURT SØRENSEN
Kom og lær at forsvare dig selv med en af de ældste japanske kampteknikker. Jiu Jitsu er bygget op omkring en viden om
sårbare punkter på kroppen og viden om, hvordan en angriber
uskadeliggøres med mindst mulig styrke. Det er selvforsvar mod
alle typer angreb og det kan trænes af alle, både drenge og piger.
Der vil blive suppleret med weekendtræning med overnatning og
vi skal have Ninjaaften og graduering. Det er sjovt, og man får
som regel en masse gode venner.
HOLD FUGLEBJERG
.UGEDAG .TID		
.WEEKEND		
			
.STED		
			
.SÆSONSTART-/SLUT
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

ONSDAG | 16:00 – 18:30
FREDAG 26/10 | 18:00 – SØNDAG 28/10 | 14:00
Anden weekendtræning aftales med holdet
LILLE NÆSTVED SKOLE
(afd. Fuglebjerg, Billedkunstlokalet)
20/9 – 21/3
KR. 75,- (for hver weekendtræning)
3. SEPTEMBER

HOLD HOLMEGAARD
.UGEDAG .TID
.WEEKEND		
			
.STED		
			
.SÆSONSTART-/SLUT
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

MANDAG | 16:00 – 18:30
FREDAG 5/10 | 18:00 – SØNDAG 7/10 | 14:00
Anden weekendtræning aftales med holdet
HOLMEGAARDSKOLEN
(afd. Fensmark, den lille sal)
17/9 – 18/3
KR. 75,- (for weekendtræning)
3. SEPTEMBER

.UGEDAG .TID		
FREDAG | 16:00 – 20:00
			
LØRDAG | 10:00 – 16:00
			
SØNDAG | 10:00 – 14:00
.STED		
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
.DATOER		
28/9, 29/9, 30/9
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

YOUTH CREW MED LUKAS VESTERGAARD
Ungdomsskolens Youth Crew er et showhold for dansere, som
gerne vil tage deres dans seriøst. I løbet af året vil vi arbejde på
forskellige shows, som vi optræder med til forskellige events. Vi
arbejder primært med forskellige stilarter indenfor Hiphop. Erfaring fra dans eller andre bevægelsesformer er en fordel.
Vi træner hver tirsdag fra 16:30-18:30 på ungdomsskolen. Vi forventer at du kan øve selvstændigt og deltager i extra øvere op til
et show. For at gå på dette hold, skal du optages via en audition.
Det foregår som en undervisningsgang, efterfulgt af en samtale.
Audition foregår som en almindelig undervisningsgang med efterfølgende samtale
Audition 4/9 kl. 16:30 – 18:30!
.UGEDAG .TID		
TIRSDAG | 16:30 – 18:30
.STED		
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
.SÆSONSTART		
4/9
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

GETUP WEEKEND 2. – 3. NOVEMBER!
*GetUp
er en af Næstved Ungdomsskoles legendariske arrangementer.
Her mødes dansere fra alle genrer med parkourfolket. Der udveksles
øvelser og alle lærer fra hinandens discipliner. Det er hårdt arbejde
- en masse hygge og garanti for nye venskaber. Det koster kr. 50,at deltage. Overnatning, undervisning og mad er inkluderet i prisen!

1819

PARKOUR & FREERUNNING FOR BEGYNDERE
MED MATHIAS RASMUSSEN

PARKOUR & FREERUNNING SPRING & TRICKS
MED WILLIAM HANSEN

På begynderholdet arbejdes med grundlæggende teknik inden
for spring, fald, sikkerhed og løb. Alle kan være med, både piger
og drenge. Det er den vildeste og frieste måde at komme i form
på.

Spring & Tricks foregår i en hal med springgrav. Der er derfor
gode muligheder for at lære spring og tricks under sikre og
trygge forhold – inden de måske en dag skal afprøves på
asfalt. Erfaring med spring er ikke nødvendig, og du vil lære at
bevæge dig i luften.

.UGEDAG .TID		
ONSDAG | 17:00 – 19:00
.STED		
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
			
+ PARKOURBANEN
.SÆSONSTART-/SLUT 19/9 – 20/3
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

PARKOUR & FREERUNNING FOR LET ØVEDE
MED MATHIAS RASMUSSEN
På holdet for let øvede arbejdes der med teknik, og der arbejdes
mere kreativt med at skabe ruter gennem terrænet, så kroppen
arbejder effektivt og stærkt. Det er en fordel hvis du har lavet
parkour, springgymnastik eller trampolinspring før.
Undervisningen vil udfordre dig både fysisk og mentalt.
.UGEDAG .TID		
ONSDAG | 19:15 – 21:15
.STED		
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN
			
+ PARKOURBANEN
.SÆSONSTART-/SLUT 19/9 – 20/3
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

PARKOUR & FREERUNNING SØNDAGSTRÆNING
MED MATHIAS RASMUSSEN
Til søndagstræningen arbejdes der stadig med teknik, men der
arbejdes mere kreativt med at skabe ruter gennem terrænet, så
kroppen arbejder effektivt og stærkt. Det er en fordel hvis du har
lavet parkour, springgymnastik eller trampolinspring før.
Undervisningen vil udfordre dig både fysisk og mentalt.

PARKOUR handler om at bevæge sig effektivt fra A til B gennem omgivelserne kun ved brug
af kroppen. Det kan være et gelænder, en mur eller andre af byens eller naturens forhindringer
som skal forceres. Parkour er en ny og fri måde at bevæge sig på som tiltaler mange forskellige
slags grupperinger.
FREERUNNING har fuldstændig bevægelsesfrihed som højeste ideal, og både saltoer og andre
spring bruges frit. I Freerunning fokuseres således ikke blot på effektivitet men også på hvor elegant
eller kunstnerisk man kan forcere en forhindring. Både Parkour og Freerunning handler om at finde
sine egne veje og er både en kultur og et mindset.

.UGEDAG .TID		
SØNDAG | 12:00 – 14:00
UNGDOMMENS HUS | MULTISALEN,
.STED		
			
PARKOURBANEN, UDENDØRS OG NATUREN
.SÆSONSTART-/SLUT 23/9 – 24/3
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

.UGEDAG .TID		
SØNDAG | 14:00 – 15:30
.STED		
LILLE NÆSTVED SKOLE
			
(KARREBÆKVEJ) | HALLEN
.SÆSONSTART-/SLUT 23/9 – 24/3
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

PARKOUR & FREERUNNING HOLMEGAARD
MED FREDERIK HARTVIG
På holdet i Fensmark arbejdes med grundlæggende teknik
inden for fald, sikkerhed og løb. Alle kan være med, både piger
og drenge. Det er den vildeste og frieste måde at komme i
form på!
.UGEDAG .TID		
MANDAG | 19:00 – 21:00
.STED		
HOLMEGAARDSKOLEN (Afd. Fensmark)
			
LILLE SAL
.SÆSONSTART-/SLUT 17/9 – 10/12
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
TJEK GETUP WEEKEND

*

VANDSPORTSDAG MED SUSANNE JENSEN
Vild med vand – Vandsjov med alverdens bådarter.
Er du tryg ved vand, kan svømme og med på en masse sjov på
vandet? Så kom og deltag i sejlads og leg med kajakker, SUP
Boards, kanoer, sit on top kajakker, polo, tur og kap kajakker.
Du skal medbringe: Ekstra skiftetøj, håndklæde og lidt ekstra varmt tøj. Vi sørger for lidt let aftensmad (sandwich). Alle
sikkerhedsforanstaltninger overholdes.
.DATO .TID		
.STED		
			
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

12/9 | 16:30 – 20:30
NÆSTVED KAJAKKLUB
KANALVEJ 28
KR. 30,3. SEPTEMBER

*

GETUP WEEKEND 2. – 3. NOVEMBER!
*GetUp
er en af Næstved Ungdomsskoles legendariske arrangementer. Her mødes dansere fra alle genrer med parkourfolket.
Der udveksles øvelser og alle lærer fra hinandens discipliner. Det
er hårdt arbejde - en masse hygge og garanti for nye venskaber.
Det koster kr. 50,- at deltage. Overnatning, undervisning og mad
er inkluderet i prisen!

2021

K R E ATIV ITE T & M E DI E:
KU N S T & KREAT IVITE T
RED ES IGN F OR P IGER
S Y & RED ES IG N
S Y ET KU N S T VÆRK
D ES IGN
S KRIVEH OL D E T
GL A S & S ØLVS M Y KKER
S ØLVA RBEJDE
S ØLVRIN GE
F IL M H OL D E T
Y OU T U BERNE

VI SKABER ET TRYGT OG SJOVT FRIRUM
MED PLADS TIL AT FEJLE. DET ER DÉR
KUNST OG KREATIVITET TRIVES BEDST...
L I N E

L A N G F E L D T

2223

K R E ATIV ITE T & M E DI E:
KU N S T & KREAT IVITE T
RED ES IGN F OR P IGER
S Y & RED ES IG N
S Y ET KU N S T VÆRK
D ES IGN
S KRIVEH OL D E T
GL A S & S ØLVS M Y KKER
S ØLVA RBEJDE
S ØLVRIN GE
F IL M H OL D E T
Y OU T U BERNE

DET VIGTIGSTE ER AT TURDE.
VI VENDER TINGENE PÅ HOVEDET OG SKABER
FANTASTISK NYT UD AF GAMMELT!
K I S

D A U G A A R D

2425

NYT

EFTERÅRSFERIEN

SY ET KUNSTVÆRK MED ANNE KONGSBAK
Vil du være med til at sy et fantastisk billedtæppe til scenen på
Næstved Bibliotek? Sammen med designeren Anne Kongsbak får
du her muligheden for at lære at skabe et værk i stof og andre
materialer. Det bliver en fantastisk efterårsferie, med vilde farver i
hånden og kakao i koppen, mens efterårsvinden suser. Alle unge
kan være med, både garvede kreative og begyndere, og du får
garanteret nogle helt nye venner.
Fredag fra kl. 15:00 er der fernisering og indvielse!
.UGE 42 .TID		
		
		
			
.STED		
			
			
.STED		
			
.TILMELDINGSFRIST

NYT

MANDAG 15/10 | 10:00 – 15:00
TIRSDAG 16/10 | 10:00 – 15:00
ONSDAG 17/10 | 10:00 – 15:00
TORSDAG 18/10 | 10:00 – 15:00
UNGDOMMENS HUS | DESIGNLOKALET
		
FREDAG 19/10 | 10:00 – 15:00
NÆSTVED BIBLIOTEK
KVÆGTORVET 4 – 6
3. SEPTEMBER

VINTERFERIEN

DESIGN MED ANNE KONGSBAK
Kom og sy dit eget konfirmationstøj i vinterferien!
Skal du kon- eller nonfirmeres i 2019 og har du lyst til at lave dit
eget personlige konfirmationstøj? Så skal du melde dig til det
her hold! Vi kigger på form, materialer og farver når vi sammen
skal finde ud af, hvordan dit tøj eller din kjole skal se ud. Du kan
sy den fra bunden eller ud fra en model du har i forvejen. Jeg
har nogle forskellige enkle modeller vi går ud fra, så det bliver et
overskueligt projekt. Alt tøjet kan du gøre helt personligt ved at
bruge elementer fra genbrugstøj, men det kommer an på hvilken
type du er. Den første gang vi mødes taler vi om, hvad Jeres
ønsker er og så tilrettelægges forløbet derefter. Man behøver
ikke at have syet før – jeg er her til at hjælpe Jer. Kurset foregår
i vinterferien, men der hører en weekend til senere, så alle kan
blive helt færdige og tøjet kan ændres lidt hvis din krop har forandret sig. Anne Kongsbak er professionel designer.
.UGE 7 .TID		
		
		
			
			
			
.STED		
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

MANDAG 11/2 | 10:00 – 13:00
TIRSDAG 12/2 | 10:00 – 15:00
ONSDAG 13/2 | 10:00 – 15:00
TORSDAG 14/2 | 10:00 – 15:00
+ WEEKENDEN:
9/3 | 10:00 – 16:00 10/3 | 10:00 – 14:00
UNGDOMMENS HUS | DESIGNLOKALET
KR. 200,3. SEPTEMBER

KUNST & KREATIVITET MED LINE LANGFELDT
Vi vil beskæftige os med tegning, maleri og andre former for billedudtryk som f.eks. grafik, fotografi og collage. Du vil lære forskellige teknikker og materialer at kende undervejs, og du vil komme
til at eksperimentere med forskellige udtryk.
Vi vil arbejde med forskellige sjove, spændende OG udfordrende
opgaver, og du skal også selv være med til at bestemme, hvad vi
skal lave. Den overordnede tilgang på holdet vil være, at vi skal
have opbygget et skabende fællesskab i en tryg, humoristisk og
legende atmosfære, hvor der også er plads til at fejle – for det er
nemlig i sådan et miljø, at kunst og kreativitet trives og udvikler
sig bedst. Hvis du bare elsker et kreativt værksted og har lyst til at
kaste dig ud i det, så kan du være med på holdet – ligegyldigt om
du er øvet eller begynder.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

MANDAG | 16:00 – 18:30
UNGDOMMENS HUS | KUNSTLOKALET
17/9 – 18/3
3. SEPTEMBER

REDESIGN FOR PIGER MED KIS DAUGAARD
Kunne du tænke dig at udfolde dig kreativt, lave noget unikt, designe fedt tøj og ting af gamle klude, spare penge, give en hånd til
miljøet og sende et vigtigt signal til omverdenen?
Så kom og vær med. Næstved Ungdomsskoles alternative pigeklub – en redesign krea klub for kreative piger. Redesign er et
hold, hvor vi kan være fortrolige, være forskellige og ikke mindst
være del af et fællesskab.
Det kræver ikke at du kan sy og der er ingen regler. Det vigtigste er,
at du tør vende tingene på hovedet, at vi kan inspirere hinanden,
omsætte ideer og visioner til handling og skabe ting der vokser fra
okay til fantastisk! Der vil blive afholdt en redesignweekend, hvor
vi hygger, udfolder os kreativt og har det sjovt.
Vi slutter året af med en ekskursion til København.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TIRSDAG | 18:00 – 21:00
UNGDOMMENS HUS | DESIGNLOKALET
18/9 – 19/3
3. SEPTEMBER

2627

SY & REDESING MED KIS DAUGAARD
Lær at bruge en symaskine og oplev magien ved selv at kunne
sy. På holdet skal vi lære symaskinerne at kende, tage et sy-kørekort og lave fede ting ud af bl.a. genbrugstøj. Vi skal have det
sjovt, samtidig med at vi lærer en masse. Du møder selvfølgelig
også andre unge der lige som dig – elsker at være kreative.
Holdet kører 6 gange!
.UGEDAG .TID		
.STED		
			
			
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

ONSDAG | 16:00 – 18:00
KOBBERBAKKESKOLEN
PARKVEJ 109
(afd. Sydby / Håndværk og Design)
19/9 – 31/10
3. SEPTEMBER

GLAS & SØLVSMYKKER WEEKEND
MED RINA BAY
Design dine egne smykker i glas og sølv. Dette 3 dages kursus
kræver ingen forudsætninger, ud over lysten til at lave sine egne
flotte og helt unikke smykker.
Så kom og lav gaven til dig selv, din mor, kæresten eller veninden.
OBS! Det er vigtigt at du kan deltage alle 3 undervisningsdage for
at kurset bliver meningsfyldt.
.DATOER .TID		
			
			
.STED		
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

LØRDAG 23/2 | 09:30 – 13:30
LØRDAG 2/3 | 09:30 – 15:00
SØNDAG 3/3 | 09:30 – 15:00
UNGDOMMENS HUS | KUNSTLOKALET
KR. 100,4. FEBRUAR

KORT

SKRIVEHOLDET MED MARIA BOGØ

Er du vild med at dykke ned i ord og udtrykke dig selv gennem
tekster? Eller vil du gerne lære at turde udtrykke dine tanker og
følelser på skrift?
På skriveværksstedet kommer vi til at lære, hvordan vi skriver en
sang, en tale, et digt eller noget helt fjerde. Vi kommer til at lege
med ord og skabe noget sammen og hver for sig. Vi kommer
til at hente inspiration i hinanden og på forskellige sites rundt
omkring i byen.
Spids din blyant og fat din blok
Her må du gerne gå skrive-amok!
Alt er rigtigt, intet er forkert
Så kom og skriv – vær ikke genert!
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 16:00 – 18:00
UNGDOMMENS HUS | CAFÉEN
20/9 – 21/3
3. SEPTEMBER

SØLVARBEJDE MED RINA BAY
Lær at lave dine egne smykker i sølv og andre materialer. Du kan
lære mange forskellige teknikker inden for sølvarbejde. Det er kun
fantasien, der sætter grænser, når du med de rette materialer laver
både armbånd, halskæder og øreringe. Du behøver ikke at have
designet og lavet smykker før, og er du tidligere elev, vil du lære
nye teknikker inden for sølvarbejde.
Det koster kr. 275,- at deltage. Pengene er betaling for sølvet.
OBS! Dette hold starter først efter efterårsferien.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 17:00 – 19:30
UNGDOMMENS HUS | KUNSTLOKALET
25/10 – 21/3
KR. 275,3. SEPTEMBER

SØLVRINGE WEEKE6ND MED RINA BAY
Design din egen spinningring i sølv. På dette weekendkursus lærer
du kunsten at designe i sølv og skabe egne personlige sølvringe.
Så kom og benyt muligheden for at få dine helt egne unikke ringe.
Det koster kr. 100,- at deltage, pengene er betaling for sølvet.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.DATOER		
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

LØRDAG OG SØNDAG | 09:30 – 15:00
UNGDOMMENS HUS | KUNSTLOKALET
27/10 – 28/10
KR. 100,3. SEPTEMBER

2829

FILMHOLDET FOR BEGYNDERE
MED TANNE SOMMER
Det er super fedt at lave film!!
Har du lyst og masser af energi, kan du prøve kræfter med
at skabe film på FILMHOLDET. Vi skal gennemgå flere funktioner inden for film; instruktør, fotograf, manuskriptforfatter,
klipper, scenograf, osv. Ud over den ugentlige undervisning
skal vi over to weekender producere vores egne film. Når
sæsonen slutter holder vi premiere i en rigtig biograf.
Hvis filmene bliver gode, vil vi selvfølgelig forsøge at vinde priser ved forskellige ungdomsfilmfestivaler. Det bliver
teamwork, hårdt arbejde, lærerigt, utrolig
spændende og ikke mindst sjovt!
.UGEDAG .TID		
.WEEKENDER		
.STED		
			
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

YOUTUBERNE MED THOR MEJSNER
Er du vild med videoer og youtube? Måske går du og tænker på at starte din egen youtube-kanal eller også har du
allerede en? Så er holdet YOUTUBERNE noget optager og
redigerer video og hvordan man får en masse subscribers.
Vi kommer til at arbejde med at planlægge, filme, redigere
og lave lyd. Og vi arbejder med hvordan man bruger andre
sociale medier, som facebook og instagram, til at få flere
subscribers på.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 16:00 – 18:00
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 17 A
20/9 – 21/3
3. SEPTEMBER

MANDAG | 16:00 – 18:00
17/11 – 18/11 + 26/1 – 27/1
TALENTSKOLEN
JERNBANEGADE 12 | FILMLOKALET
17/9 – 18/3
3. SEPTEMBER

FILMHOLDET FOR ØVEDE
MED TANNE SOMMER
Til jer, der før har gået på Filmholdet, eller som er over 15 år
og har prøvet at lave film.
Vi vil fortsætte med at blive endnu bedre til at lave film, og
vil virkelig fordybe os i vores projekter! Ud over den ugentlige undervisning skal vi over to weekender producere vores egne film. Når sæsonen slutter holder vi fin premiere.
Filmene bliver selvfølgelig så gode, at vi vil forsøge at vinde
priser ved forskellige ungdomsfilmfestivaler ;-)
.UGEDAG .TID		
.WEEKENDER		
.STED		
			
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

MANDAG | 18:30 – 20:30
10/1 – 11/1 + 2/2 – 3/2
TALENTSKOLEN
JERNBANEGADE 12 | FILMLOKALET
17/9 – 18/3
3. SEPTEMBER

3031

M AD & K AGER:
C U P C A KE S
KON F EK T
JU L EBAG
M A S T ERC HE F

CUPCAKES ER KAGER, DER ER LIGESÅ
SJOVE AT LAVE, SOM DE ER AT SPISE
– KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER!
R I N A

B A Y

3233

ÉNDAGS-KURSUS

MASTERCHEF MED PETER HOLM
Elsker du at lave mad eller kunne du tænke dig at lære at lave
mad? Måske drømmer du om at få en uddannelse inden for mad
fx. kok, ernæringsassistent, bager eller måske tjener? Dette hold
vil helt sikkert være noget for dig. Du lærer at:
.Tilberede mad efter grundlæggende madlavningsmetoder
.Fremstille mad ud fra årstidens grøntsager
.Sammensætte og tilberede et sundt og velsmagende måltid.
.Eksperimentere med krydderier og retter fra andre kulturer
.Bage velduftende brød og kager
.Fremstille lækre desserter
.Forstå madens betydningen for sundhed og livskvalitet
.Holde god hygiejne
Undervisning vil bestå af en del teori, men størstedelen af undervisning vil være praksis i køkkenet. Vi får besøg af både en
slagter og en kok. De kommer og fortæller om deres fag, men
de vil også undervise jer. Til slut inviterer vi Jeres familier til spisning, hvor I tilbereder, præsenterer og serverer den dejlige mad
for dem.
.UGEDAG .TID		
.STED		
			
.SÆSONSTART-/SLUT
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

TIRSDAG | 17:00 – 20:00
ELLEBÆKSKOLEN (afd. Kalbyris)
HJEMKUNDSKABSLOKALET
25/9 – 12/3
KR. 75,3. SEPTEMBER

JULEBAG 1 + 2 MED RINA BAY
Kom og lær at bage julens småkager. Vi satser på en hyggelig
dag der med garanti skaber julestemning.
Vælg mellem hold 1 eller 2!
HOLD 1
.DATOER .TID		
.STED		
			
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

LØRDAG 1/12 | 09:30 – 15:00
ELLEBÆKSKOLEN (afd. Kildemark)
HJEMKUNDSKABSLOKALET
KR. 75,3. SEPTEMBER

HOLD 2
.UGEDAG .TID		
.STED		
			
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

SØNDAG 2/12 | 09:30 – 15:00
ELLEBÆKSKOLEN (afd. Kildemark)
HJEMKUNDSKABSLOKALET
KR. 75,3. SEPTEMBER

KONFEKT WEEKEND MED RINA BAY
Lær at lave lækker kvalitetskonfekt, der er skønt både at lave
og at spise. Vi laver hjemmelavet marcipan, nougat, karameller
og andet godt. Der er undervisning i materialer og mange gode
teknikker til at fremtrylle den lækreste konfekt, så meld dig på
dette skønne weekendkursus.
.DATOER .TID		
			
.STED		
			
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

LØRDAG 17/11 | 09:30 – 15:00
SØNDAG 18/11 | 09:30 – 15:00
ELLEBÆKSKOLEN (afd. Kildemark)
HJEMKUNDSKABSLOKALET
KR. 75,3. SEPTEMBER

ÉNDAGS-KURSUS

CUPCAKES 1 + 2 + 3 MED RINA BAY
Cupcakes er kager, der er lige så sjove at lave, som de er at
spise. Vi bager muffins, dækker dem med lækker creme eller
glasur, og dekorerer med fine mønstre. Toppings, sugarpaste,
farvet glasur, chokolade, sjove figurer, prinsesseglimmer eller
festligt krymmel – kun fantasien sætter grænser for de mange
forskellige dekorationsmuligheder. Så kom og få en hyggelig dag
hvor vi slipper fantasien løs.
Vælg mellem hold 1, 2 eller 3!
HOLD 1
.DATO .TID		
.STED		
			
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

LØRDAG 6/10 | 09:30 – 15:00
ELLEBÆKSKOLEN (afd. Kildemark)
HJEMKUNDSKABSLOKALET
KR. 75,3. SEPTEMBER

HOLD 2
.DATO .TID		
.STED		
			
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

SØNDAG 7/10 | 09:30 – 15:00
ELLEBÆKSKOLEN (afd. Kildemark)
HJEMKUNDSKABSLOKALET
KR. 75,3. SEPTEMBER

HOLD 3
.DATO .TID		
.STED		
			
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

LØRDAG 16/3 | 09:30 – 15:00
KOBBERBAKKESKOLEN (afd. Sydby)
HJEMKUNDSKABSLOKALET
KR. 75,1. MARTS

3435

GAM E TE CH:
E- S P ORT L EA GU E OF L EGEN DS
E- S P ORT C S G O
GA M ED ES IGN

FREMTIDENS KOMPETENCER
TIL FREMTIDENS VOKSNE
L I S B E T H

P E D E R S E N

3637

E-SPORT LEAGUE OF LEGENDS
MED MATHIAS KAMPER

E-SPORT CSGO MED PETER KRAGH
RANK DMG+

GAMEDESIGN SPILUDVIIKLING
FOR BEGYNDERE MED EDUGAIM*

Har du League of Legends som en af dine helt store passioner
og ser du nogle vilde plays fra de store stjerner?
Er du villig til at give den en skalle sammen med en masse
andre unge, der har samme passion som dig? Som deltager
på E-sport holdet vil du hurtigt finde ud af at der er mange
aspekter der har indflydelse på din præstation.
Du vil udbygge dine kompetencer og forståelse indenfor kommunikation, ledelse og strategisk tænkning.
En del af undervisningen kommer også til at fokusere på betydningen af kost, motion, søvn og alle de andre faktorer, som
påvirker din præstation. Vi kommer naturligvis også til at arbejde meget med teknik, strategi samt analyse af gameplay.
Du er velkommen både alene eller som en del af et hold. Vi
hjælper med at matche hold, inden for samme niveau. Dette
hold er egnet til nybegyndere, Gold 1 rank og derunder.

Har du CS:GO som en af dine helt store passioner – og vil
du gerne blive endnu dygtigere, både teknisk, strategisk og
kommunikativt? Vi har base i det super tjekkede GameTech
hus på Grønnegade.
Vi kommer til at arbejde med bl.a. Callouts, Teamplay, Ingameeconomy, analyse og mere generel viden på et lidt højere
niveau. Vi kommer også til at arbejde med betydning af kost,
motion, søvn og alle de andre faktorer som påvirker din præstation på computeren. Du kan komme alene eller som en
del af et hold.
Vi hjælper med at matche hold, inden for samme skill niveau. Dette hold er egnet til dem med MM Distinguished
Master Guardian (DMG) rank og derover.

Faget er for dig, der vil lave dine egne spil til computere, smartphones eller endda til Virtual Reality.
Du vil få top undervisning af professionelle spiludviklere, der vil
hjælpe dig med at udvikle dine egne spil. Underviserne er rigtige
game designere, som arbejder i spilindustrien til dagligt.
Du vil se, hvordan professionelle spil bliver lavet. Du vil opleve,
at du selv er i stand til at skabe dine helt egne spil i både 2D og
3D. Hvis du hører til alle os, der synes Virtual Reality er fedt, så
kan du glæde dig til at prøve at lave det også.
Du får kendskab til en masse forskellige elementer inden for
game design. Du kommer til at bruge det samme professionelle
software, som bruges i de rigtige game studios og du lærer at
lave spil både til VR, smartphones og computere... endda konsoller, hvis du hellere vil det Har du lyst til at prøve hvordan man
laver apps, finder vi også tid til det. Husk at medbringe din egen
computer! Vi ses og GAME ON!

.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

MANDAG | 19:00 – 21:30
GAMETECH HUSET | GRØNNEGADE 12
17/9 – 1/4
3. SEPTEMBER

.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

ONSDAG | 18:00 – 20:30
GAMETECH HUSET | GRØNNEGADE 12
19/9 – 3/4
3. SEPTEMBER

E-SPORT CSGO MED PETER KRAGH
RANK GN – MGE
Har du CS:GO som en af dine helt store passioner – og vil
du gerne blive endnu dygtigere, både teknisk, strategisk
og kommunikativt? Vi har base i det super tjekkede GameTech hus på Grønnegade, Vi kommer til at arbejde med bl.a.
Callouts, Teamplay, Ingame-economy, analyse samt mere
generel viden.
Vi kommer også til at arbejde med betydning af kost, motion, søvn og alle de andre faktorer som påvirker din præstation på computeren. Du kan komme alene eller som en del
af et hold. Vi hjælper med at matche hold, inden for samme
skill niveau. Dette hold er egnet til dem med en ramk mellem
MM Gold Nova 2 (GN2) – Master Guadian Elite (MGE)
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 18:00 – 20:30
GAMETECH HUSET | GRØNNEGADE 12
20/9 – 4/4
3. SEPTEMBER

.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 17:30 – 20:30
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 115
20/9 – 7/3
3. SEPTEMBER

*Underviserne fra eduGaim er eksperter og spiludviklere fra spilindustrien

GAMEDESIGN SPILUDVIIKLING
FOR LET ØVEDE MED EDUGAIM*
Faget er for dig, der allerede har stiftet bekendtskab med Game
Design ved anvendelse af Unity. Underviserne vil igen være professionelle spil- og softwareudviklere, som elsker at undervise i
spiludvikling og er eksperter i Unity.
De brænder virkelig for at lære dig om deres verden og mulighederne deri.
Der vil være endnu mere fokus på de magiske ting der kan laves,
når man programmerer.
Vi vil fokusere på programmering i C# og avanceret anvendelse
af Unity. Du vil arbejde mere i dybden med enkelte spil end du
er vant til og du vil blive i stand til at lave produktioner der vil
imponere dine venner og forældre. Vi ses og Game On!
.UGEDAG .TID		
TIRSDAG | 17:30 – 20:30
.STED		
GAMETECH HUSET | GRØNNEGADE 12
.SÆSONSTART-/SLUT 18/9 – 5/3
.TILMELDINGSFRIST
3. SEPTEMBER
*Underviserne fra eduGaim er eksperter og spiludviklere fra spilindustrien

3839

TE K NOLOGI & M ATE M ATI K:
ROBOT T ER & M A KERS PA CE
EKS T RA M AT EM ATI K
AVA N C ERET M AT EM ATI K
M AT EM AT IK & I T

MATEMATIK VIL ALDRIG
BLIVE DET SAMME :)
K L A R A

E L M E G A A R D

4041

KORT

MATEMATIK & IT MED LOUISE FRIIS
Lær de lovlige smutveje! Du kan med fordel bruge din PC i
matematik, og blive meget hurtigere til at løse opgaver. Det
er lovligt og det er gratis også til FSA-prøven.
Vi arbejder med WordMat og GeoGebra, som er nemme
programmer og gratis at downloade.
Du skal selv medbringe en PC. Hvis du ikke har, så kan du
låne en på ungdomsskolen. Kurset er for dig der går i 8. eller
9. klasse.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

ONSDAG | 18:00 – 20:00
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 115
20/2 – 10/4
1. FEBRUAR

NYT

MATEMATIK AVANCERET
MED KLARA ELMEGAARD

ROBOTTER & MAKERSPACE
MED TROELS HEILMANN
Holdet består af en række forløb inden for teknologi, mekanik,
konstruktion, programmering, elektronik, 3D design og 3D-print.
C02-race er kommet på programmet! Vi designer og bygger
biler, fx via 3D-print, med en CO2-patron som motor. Vi fyrer
bilerne af på vores specielle bane og de klarer ca. de 25 meter
på under 1,5 sekunder. Det er vildt fedt!
3D-print giver dig muligheden for at arbejde med design af
3D-modeller og 3D print. Her laver du for eksempel nogle konstruktioner i et 3D program, som efterfølgende printes. Du kan
også bare skanne dit eget ansigt og printe en lille
version af dig selv.
Teknologi og mekanik består af at arbejde med grundlæg-gende mekanik, konstruktion og programmering af LEGO
Mindstorms EV3 robotter og fx Makey Makey.
Droner flyver vi også med. Vi har FPV sæt til dronerne, så vi kan
få den fulde oplevelse af at afvikle drone-race. Meld dig til og
nørd den ud på den seje måde!
.UGEDAG .TID		
.STED		
			
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 16:30 – 19:00
KOBBERBAKKESKOLEN (afd. Sct. Jørgen)
LOKALE 64
20/9 – 4/4
3. SEPTEMBER

Er du vild med matematik og klar til at prøve kræfter med
mere avanceret matematik? Holdet vil udfordre dig med
matematik på et højere niveau end folkeskolen og til tider
endda højere end gymnasieniveau – tilsat humor og talglæde. Sammen med andre, med samme interesse som dig, vil
vi videreudvikle dine kompetencer inden for matematikkens
fantastiske verden.
Vi skal f.eks. sammen på mystisk rejse ind i polynomiernes
verden og løse gåder ved hjælp af matematisk logik. Matematik vil aldrig blive det samme igen efter dette.
Underviseren, Klara Elmegaard er en vaskeægte matematiknørd, med stor viden og godt humør.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 16:00 – 17:30
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 110
20/9 – 21/3
3. SEPTEMBER

MATEMATIK EKSTRA MED LOUISE FRIIS

Driller matematikken? Har du svært ved at forstå det? Bare
rolig – du er ikke den eneste. Vi skal nok hjælpe dig! På
holdet kan du lære at forstå brøker, procenter og ligninger,
men også få hjælp til lektierne og FSA-prøven.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

ONSDAG | 16:00 – 18:00
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 115
19/9 – 20/3
3. SEPTEMBER

4243

SPR OG & K ULTUR:
S PA N SK
F RA N SK
EN GEL SK
EN GEL S K F OR T OS P ROGEDE
JA PA N SK
JA PA N S K KU LT UR
D A N S K OP I L ÆS EH A S T IGH E D
D A N S K P U N KT U M & KOM MA
D A N S K S OM N Y T S P RO G

Punktum & Komma...
kom og få styr på de pokkers tegn!
D Ø N E

Y Ü C E L

Karakter er ikke noget man får,
det er noget man har...
N Æ S T V E D

U N G D O M S S K O L E

4445

KORT

SPANSK MED PATRICIA DUNDORF
Drømmer du om at kunne spansk? Det smukke, vilde, forførende
sprog der bruges mange steder i verden. På dette hold lærer du
grundlæggende spansk på begynderniveau. Kom og vær med
når vi kaster os ud i de fyrige spanske gloser!
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

MANDAG | 16:30 – 18:00
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 110
17/9 – 4/2
3. SEPTEMBER

FRANSK MED AAGE MADSEN
Eleverne vil som udgangspunkt blive trænet i udtale af det franske
sprog. Vi vil arbejde med sætningsopbygning, så fransk ikke virker så uforståeligt. Eleverne vil blive mødt på deres eget niveau,
så vidt det er muligt. Holdet er både for begyndere og for dem
der blot mangler lidt ekstra træning.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TIRSDAG | 16:15 – 18:15
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 110
18/9 – 19/3
3. SEPTEMBER

ENGELSK MED MAJBRITT HOLCK CLAUSEN
Let´s Speak English! Uanset hvordan du har det med engelsk –
så er der en plads til dig. Vi fokuserer på, at få skabt et godt og
trygt læringsrum, hvor der er mulighed for at udvide dit ordforråd
og gøre dig mere sikker på dig selv og engelsk.
Gennem opvarmningsøvelser bliver der løsnet op for stemmebåndene og lattermusklerne. Vi lytter til engelsk, ser engelske
programmer fra tv og internet, læser engelske tekster, og løser
opgaver – men mest af alt drejer det sig om at blive bedre til
at kommunikere på engelsk. Der veksles mellem fælles øvelser
og gruppearbejde. Et tilbagevendende punkt er ”News”, hvor vi
taler om hvad der sker omkring os i verden – både den nære og
den fjerne!
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

MANDAG | 18:00 – 19:30
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 116
17/9 – 18/3
3. SEPTEMBER

KORT

ENGELSK FOR TO-SPROGEDE
MED ROZITA MØRCH
Kurset henvender sig til unge, som ikke har dansk som modersmål, men som gerne vil lære engelsk. Holdet er mest for
begyndere. Kurset kører indtil 5. november. Mulighed for at
genåbne holdet forår 2019.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

MANDAG | 14:00 – 16:00
KOBBERBAKKESKOLEN (afd. Sjølund)
17/9 – 5/11
3. SEPTEMBER

DANSK OP I LÆSEHASTIGHED
MED RINA BAY
Hvis du læser langsomt og har svært ved at huske, hvad du har
læst, kan du her få nogle tricks til at blive en hurtigere læser
samtidig med, at du kan huske det læste. 3 onsdage – og så
lover vi dig du er blevet markant hurtigere til at læse. Du skal
kunne komme alle 3 gange og forvente at skulle træne hjemme.
Holdet er ikke for dig med IT-rygsæk.
.DATOER .TID
.STED		
.TILMELDINGSFRIST

19/9, 26/9, 3/10 | 16:00 – 18:00
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 110
3. SEPTEMBER

JAPANSK MED SASCHA NIELSEN
Vil du gerne lære japansk, så hjælper vi dig med at finde ud
af det. Holdet starter med det grundlæggende og bygger
ord og grammatik på, så du kan lave små sætninger om
dagligdags emner. Det skal være sjovt at lære, men det sker
ikke automatisk, så du skal selv gøre en indsats. Undervejs
vil der være en eller to weekender med overnatning.
Vi slutter traditionen tro af i god stil med Hanami og ekskursion til Copenhagen Sakura Festival sammen med holdet
i japansk kultur. Sascha, som er underviser på holdet, har
boet i Japan i en periode.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

MANDAG | 19:00 – 21:30
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 115
17/9 – 18/3
3. SEPTEMBER

JAPANSK KULTUR MED SASCHA NIELSEN
Er du vild med Japan og japansk kultur? Har du lyst til at
dyrke det mere og være blandt ligesindede? Så vil du helt
sikkert finde dig godt til rette på Japansk Kultur.
Holdet er tilrettelagt som en masse temaaftener, der tilsammen garanterer dig en rejse rundt i både det traditionelle,
skøre, pop-kulturelle og virkelige Japan.
Kom og vær med! Der venter sjove samtaler og spændende
aktiviteter forude!
Vi slutter traditionen tro af i god stil med Hanami og ekskursion til Copenhagen Sakura Festival.
Sascha, som er underviser på holdet, har boet i Japan
i en periode.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

KORT

DANSK PUNKTUM & KOMMA
MED DØNE YÜCEL
Når du skriver, danner du kæder af ord, som er adskilt af tegn. Så
snart en kæde af ord kan stå alene og danne en mening, har du
en sætning. Det virker nemt, men er det ikke altid.
Kom og få styr på de pokkers tegn!
I forløbet vil vi arbejde med:
.Sætningskoblinger
.Sætningsled/udsagnsled og grundled
.Tegnsætning/komma og punktum
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 16:00 – 16:00
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 114
7/3 – 28/3
20. FEBRUAR

DANSK SOM NYT SPROG
MED DØNE YÜCEL
Kom og udvid dit danske ordforråd!
Et større ordforråd på dansk, gør det nemmere at kommunikere med andre mennesker. Når man bor i Danmark, kan
man som tosproget ungt menneske støde ind i flere ting og
ord, som undrer én, eller som man simpelthen ikke forstår.
På ungdomsskolen laver vi et hold for Jer, der gerne vil blive
bedre til at tale og forstå det danske sprog og den danske
kultur. I praksis betyder det, at vi mødes på ungdomsskolen
en gang om ugen.
Her taler vi om, hvad der sker i samfundet omkring os, læser korte tekster og arbejder med enkle dialog-opgaver med
danske ord og vendinger.
Come and expand your Danish vocabulary!
When you get a bigger vocabulary in Danish, it becomes easier to communicate with other people. As a bilingual young
person, living in Denmark, you might experience things and
words that make you wonder or simply don´t understand.
On “Ungdomsskolen” we have a class for the young person
who wants to become better at speaking Danish and understanding the Danish language and culture. We put that into
practice by meeting once a week.
Here we talk about what happens in the society surrounding
us, read short texts, and working with simple tasks dialogue
with Danish words and phrases.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 16:00 – 18:00
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 114
20/9 – 7/2
3. SEPTEMBER

FREDAG | 19:00 – 21:30
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 115
21/9 – 22/3
3. SEPTEMBER

4647

R E J SER:
PA RIS P Å S KEN 2 019
TA N ZA N IA P Å S KEN 2 020

JEG HAR LÆRT, AT JEG ER DEN JEG ER.
JEG BEHØVER IKKE AT GÅ I ANDRES FODSPOR.
MAN KAN SIGE, AT JEG HAR LÆRT AT LAVE
MINE EGNE FODSPOR...
R E J S E E L E V

4849

TANZANIA PÅSKEN 2020
MED PERNILLE BÜLOW JESPERSEN

PARIS PÅSKEN 2019
MED PERNILLE BÜLOW JESPERSEN

Vil du have en helt ekstraordinær oplevelse? Er du nysgerrig på
en anderledes kultur?
Vil du smage, opleve og mærke en helt ny verden? Har du mod
på at komme ud af hverdagens trygge rammer og bo hos en tanzaniansk familie i 10 dage, få jævnaldrene tanzanianske venner?
Hvis ja, så tag med til Tanzania, og få kulturen helt ind under
huden! Det her er IKKE en turistrejse, men et eventyr ud over det
sædvanlige!
Vi anbefaler, at du er fyldt 16 år på afrejsetidspunktet, men er du
sejere end gennemsnittet, så er du velkommen selvom du er 14
el. 15 år. Du skal være klar til at forpligte dig på 1,5 års arbejde og
mødeaktivitet. Undervisningen op til afrejse fokuserer på historie,
kultur og swahiliundervisning samt undervisning i brug af de medier, vi skal bruge og arbejde med på rejsen.
At rejse med til Tanzania, er at åbne et vindue ud til verden – og vi
lover også, at rejsen er med til at udvikle dig personligt og socialt,
på den helt høje klinge. En af de tidligere deltagere siger bla.
”Jeg har lært at jeg er den jeg er, jeg behøver ikke at gå i andres
fodspor. Man kan sige, at jeg har lært at lave mine egne fodspor.”
Rejsen foregår over 14 dage i påsken 2020 og inkluderer også 4
skoledage.

Tag med til Paris i påsken. Lysenes by, og minsandten også
seværdighedernes by. Byen kan blære sig med en historie der
spænder over 1500 år, og har altid været et af Europas midtpunkter.
Paris er en fantastisk by, lige meget hvad du interesserer dig for,
kan du finde det i Paris. Mange unge fra hele Europa tager til
Paris, hvis de vil noget med kunsten, kulturen og det moderne liv.
Vil du med, og snuse til det hele?
Vi lover dig, at du kommer hjem med tasken fyldt med fantastiske
oplevelser, nye venner og rejselyst! Når du rejser med ungdomsskolen får du en fatastisk rejseoplevelse med unge som dig selv,
men du får OGSÅ en masse kompetencer og viden om det at
rejse og opleve i et fremmed land.
Du skal være i rimelig god fysisk form, da vi skal gå rundt til en
stor del af de fantastiske ting, vi skal se hver dag. Prisen er incl.
alt transport, indgange, morgenmad, overnatning. Du skal beregne udgifter til frokost og aftensmad.

Infomøde 4/10 kl. 19:00
Hør meget mere på infomødet i Ungdommens Hus, Skellet 29 i
Næstved. Tilmelding til infomødet er nødvendig. Tilmeldingen på
hjemmesiden er ikke bindende til rejsen. Tilmelding til turen er
først bindende, når du har betalt depositum.
Rejsen indebærer blandt andet ca. 3 dages arbejde i sommerferien 2019 samt ca. 4 weekenddage i vinterperioden.
Rejsen foregår over 14 dage i påsken 2020 og inkluderer også 4
skoledage.
.INFOMØDE		
.STED		
.PRIS		

Infomøde 9/10 kl. 19:00
Hør meget mere på infomødet i Ungdommens Hus, Skellet 29
i Næstved. Du skal tilmelde dig infomødet på hjemmesiden.
Tilmeldingen på hjemmesiden er ikke bindende – tilmelding til
turen er først bindende, når du har betalt depositum.
Rejsedage: Forventeligt 13/4-18/4 2019.
Undervisningsugedage: 4 mødedage á 2 timer fra januar – april
(datoer følger)
.INFOMØDE		
.STED		
.PRIS		

9/10 | 19:00 – 21:00
UNGDOMMENS HUS
KR. 3.300,- + vaccinationer og lommepenge

4/10 | 19:00 – 21:00
UNGDOMMENS HUS
KR. 5.500,- + vaccinationer og lommepenge

5051

DIG SE LV:
P IGE I EGET LI V
L IVIN G Y OL AT ES
EKS A M EN S T RÆN ING
FA RVEL S T RESS

VI HJÆLPER DIG MED AT FINDE
DINE HELT SPECIELLE KOMPETENCER,
OG AT FORMULERE DINE MÅL...
K A R I N E

D A H L M A N N

5253

PIGE I EGET LIV MED KARINA DAHLMANN

EKSAMENSTRÆNING MED NICOLAJ SAND

Føler du pres og forventninger fra skole, famile og venner – eller
føler du dig ensom? Synes du der er meget du skal leve op til,
som pige og driller dit selvværd? Tænker du meget over krop,
motion, dit ydre og dine relationer? Så er det her hold helt sikkert
noget for dig. På holdet tager vi dig og dit teenageliv alvorligt.
Vi hjælper dig til at finde frem til dine helt specielle kompetencer
og hjælper dig med at kunne formulere dine mål.
På holdet arbejder vi konkret med at højne dit selvværd, og blive
god til at have relationer.
Du vil opleve glæde og motivation, og du vil blive bedre til at træffe de rigtige beslutninger for dig selv. Vi forventer at du bidrager
positivt på holdet, som kun er for piger.

Bliv bedre til at fremlægge!
Går klappen ned for dig, når du skal op til mundtlig eksamen?
Eller bliver du nervøs foran andre mennesker? Måske du
bare trænger til et motivationsboost?
Ungdomsskolen og teamet bag Meptek tilbyder dig 13
workshops, hvor du vil få konkrete teknikker til at styrke
din selvtillid og forbedre dine fremlæggelser. Du vil lære om
fysisk- og psykisk fremtræden samt selvtillidsøvelser og
overbevisningsteknikker igennem praktiske workshops og
øvelser. Det vil give dig konkrete værktøjer, som f.eks. hvordan du giver et overbevisende håndtryk, hvordan du kan
bruge spejlneuroner til at virke overbevisende overfor din
censor eller arbejdsgiver – eller hvordan du kan bruge din
stemme til at overtale din lærer. Disse teknikker vil også kunne bruges i dagligdagen til f.eks. at få dit drømme-fritidsjob
eller forbedre din generelle livsopfattelse. Det vil samtidig
gøre dig mere selvsikker og glad.

.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 17:00 – 20:00
UNGDOMMENS HUS | CAFÉEN
20/9 – 21/3
3. SEPTEMBER

LIVING YOLATES MED JUDY SOMMER
Living Yolates er en blanding af Dans, Yoga og Pilates. Du behøver ikke have prøvet det før, vi starter langsomt, så alle kan
være med. Med Living Yolates kan du lære dig selv at kende og
få selvværd og ro. Hvis du samtidig vil komme i form, blive stærk
og få lange tonede muskler – så er dette hold simpelthen lige
noget for dig!
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

ONSDAG | 16:00 – 17:30
YOGALOKALET | VORDINGBORGVEJ 61C
19/9 – 20/3
3. SEPTEMBER

.UGEDAG .TID
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

NYT

TIRSDAG | 17:00 – 20:00
UNGDOMMENS HUS | LOKALE 17A
23/10 – 5/2
3. SEPTEMBER

KORT

FARVEL STRESS MED BIRGITTE SKOVGAARD
Overtag styringen af dit eget liv!
På dette kursus lærer du om at tage styringen over din egen
krop, tanker og dermed også følelser.
Det vil reducere stress, og give dig bedre sundhed og velvære.
Det handler om åndedræt, yoga, afspænding og meditation.
Du kan bl.a. blive bedre til at koncentrere dig, tænke positivt,
fjerne indre uro/nervøsitet og få bedre søvn.
Undervisningen indeholder både teori og praksis i en skøn
blanding. Kurset er både for drenge og piger. Birgitte er uddannet Fysioterapeut og Yogalærer, har studeret psykologi
og mindfulness og er i gang med at uddanne sig til eksamineret Yogaterapeut.
.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART-/SLUT
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 17:45 – 19:15
YOGALOKALET | VORDINGBORGVEJ 61C
20/9 – 1/11
3. SEPTEMBER

5455

M OTOR & J AG T:
GO- C A RT
C ROS S & M OT ORL ÆRE
JA GT T EG N

FÅ OLIE PÅ FINGRENE
OG LÆR AT REPARERE EN MOTOR
SÅ DEN KOMMER FØRST I MÅL
J E S P E R

L U N D S A G E R

&

J I M

M A D S E N

5657

GOCART 1 + 2 MED JESPER LUNDSAGER
Er du ikke bange for at få olie på fingrene? Kan du få et kick ud
af at reparere? Vil du vedligeholde og skrue på en motor så den
er i topform, når vi skal på gokartbanen f.eks i Vordingborg eller
Korsør? Kunne det være fedt at være sammen med andre, med
samme interesse som dig? Så meld dig på holdet her.
Du skal selv sørge for kørsel tur/retur når vi skal køre på bane (vi
bruger gerne forældrekørsel/samkørsel). Vi gør opmærksom på,
at du selv skal have en fritids-ulykkesforsikring med farlig sportsdækning for at være dækket i tilfælde af uheld.
Vinterpause: November, december, januar og februar
Forårssæson:
HOLD 1: 6/3 – 19/6 (minus uge 16 og 22)
HOLD 2: 7/3 – 20/6 (minus uge 16 og 22)
HOLD 1
.UGEDAG .TID		
.STED		
			
.SÆSONSTART-/SLUT
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

ONSDAG | 19:00 – 21:45
HOLMEGAARDSKOLEN (afd. Fensmark)
MOTORVÆRKSTEDET
5/9
KR. 700,3. SEPTEMBER

HOLD 2
.UGEDAG .TID		
.STED		
			
.SÆSONSTART-/SLUT
.PRIS		
.TILMELDINGSFRIST

TORSDAG | 19:00 – 21:45
HOLMEGAARDSKOLEN (afd. Fensmark)
MOTORVÆRKSTEDET
6/9
KR. 700,3. SEPTEMBER

CROSS BEGYNDER OG LET ØVEDE
(UDEN UDSTYR) MED JIM MADSEN
Har du lyst til fart over feltet og har du benzin i blodet, så er dette holdet for dig. Du lærer kunsten at vedligeholde og reparere
maskinerne og du får mulighed for at køre på motocrossbane i
løbet af sæsonen. Motocrosscykel og sikkerhedsudstyr kan lånes/
lejes af ungdomsskolen, for kr. 1.000,Vi gør opmærksom på, at du selv skal have en fritidsulykkesforsikring med farlig sportsdækning for at være dækket i tilfælde
af uheld. Erfarne kørere med eget grej, skal ikke betale, men får
så ikke adgang til udstyr og benzin.
Vinterpause: December, januar og februar
Forårssæson: 4/3 – 27/5 (minus uge 16 og 22)
.UGEDAG .TID		
.STED		
			
.SÆSONSTART		
.PRIS VED TILMELDING
			
.TILMELDINGSFRIST

MANDAG | 18:30 – 21:15
HOLMEGAARDSKOLEN |
MOTORVÆRKSTEDET (afd. Fensmark)
17/9
KR. 1.000,- (til leje af udstyr)
KR. 700,- (til benzin)
3. SEPTEMBER

JAGTTEGN MED OLE THESTRUP SCHMIDT
For dig der vil gå til jagtprøve.
Hvilke dyr må man jage? Hvornår er der jagtsæson? Og hvor må
man gå på jagt? Ligesom man skal bestå en prøve for at få kørekort, skal man også bestå en prøve for at få jagttegn.
Vi gennemgår våbenlov og vildtkendskab og vi tager på skydebanen og lærer at skyde forsvarligt med jagtgevær. Så meld dig
her og bliv ordentligt klædt på til jagtprøven og dine kommende
jagter. Vi forventer, at du går seriøst til faget, og du må forvente, at
der er en vis mængde hjemmearbejde, hvis du skal kunne bestå
jagtprøven.
For at deltage på kurser og tage jagttegn, skal man være fyldt 15
år i året 2018.
.UGEDAG .TID		
			
			
.STED		
			
.SÆSONSTART-/SLUT
.PRIS		
			
.TILMELDINGSFRIST

TIRSDAG | 16:00 – 18:00
(samt 3 dage på skydebane/jagtsti og en weekend
med overnatning i efteråret)
ELLEBÆKSKOLEN (afd. Kalbyris)
BIOLOGILOKALET
18/9 – 9/4
KR. 600,(+ ca. kr. 310,- når der skal aflægges prøve)
3. SEPTEMBER

		

5859

næstved
ungdoms
skole
for
fremtidens
voksne

Køreskolen

Tag kørekort til knallert og kursus
i færdselsrelateret førstehjælp samtidigt!
KNALLERTKØREKORT + FÆRDSELSRELATERET FØRSTEHJÆLP
TJEK ALT PÅ WWW.NAESTVEDUNG.NU
Ønsker du at køre på knallert, skal du have et knallertkørekort. Vi annoncerer nye hold 4 gange om året på
www.naestvedung.nu, hvor du kan tilmelde dig og betale for kurset. For at kunne tage knallertkørekort skal
du deltage i det obligatoriske færdselsrelaterede førstehjælpskursus. Dette tages i forbindelse med knallertundervisningen og du skal derfor kun tilmelde dig én gang.
Du skal deltage og gennemføre hele kurset og bestå prø.STED		
.PRIS		
			

verne, for at få knallertkørekort. Ved fravær kan du ikke
gå til køreprøve og skal efterfølgende tilmeldes nyt hold
og betale på ny. Består du ikke prøverne, skal du op til
ny prøve. Det koster 200 kr. at gå til en ny prøve. Husk
derfor at tjekke datoerne på kurset ud, således at du kan
deltage på alle dage. Husk at medbringe madpakke og
drikkelse og selvfølgelig praktisk tøj. Du kan læse meget
mere om selve undervisningen på www.sikkertrafik.dk

UNGDOMMEN HUS
KR. 480,- (KNALLERTKØREKORT)
KR. 500,- (FÆRDSELSRELATERET FØRSTEHJÆLP)

TRAKTORTEORI MED BENT JØRGEN NIELSEN
Kører du traktor, eller har du lyst til det? Tag et traktorkørekort og få TEORIUNDERVISNINGEN her. Vi gennemgår
krav til bremser, lygter, styretøj (højde, længde, bredde
og vægt), samt færdselstavler og færdselsregler, som er
relevante for at køre traktor. Køretimer skal du selv betale,
og du vælger selv kørelærer, ligesom du selv betaler udgift til stempelmærke, lægeattest mv. Obligatorisk første.UGEDAG .TID		
.STED		
.SÆSONSTART		
.PRIS		

hjælp tilbydes også i ungdomsskolen. Yderligere information herom efter tilmelding/opstart. Du må begynde at
gå til undervisning for at få dit kørekort allerede når du er
fyldt 15 år. Du kan gå til teoriprøven ½ år, før du fylder 16
år. Og til dig på 18+ som kører traktor på offentlig vej så
SKAL du have et traktorkørekort, ellers får du en bøde.
Så spar pengene og hop med på vognen.

TIRSDAG | 18:30 – 21:30
LILLE NÆSTVED SKOLE (afd. Fuglebjerg, lokale A22)
8/1
KR. 220,-
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Klubberne

Din mening tæller...
og du har reel indflydelse på pulsen i klubben!

Det fedeste i klubben er det
fællesskab man oplever
og de voksne man møder...

Ungdomsskolens klubber tilbyder dig et tiltrængt personligt frikvarter, et sted
uden fordømmelse eller bedømmelse.
Du mødes med tillid, ligeværd og respekt. I ungdomsskolens klubber handler
det om at blive til nogen, og ikke kun om at blive til noget. Vi ønsker at bidrage
til din personlige, sociale og faglige udvikling, støtte dig ved behov og altid
udfordre dig i tanker, ord og handling. Du bliver taget alvorligt, din mening
tæller og du har reel indflydelse på pulsen i klubben. Vi arbejder bevidst med
involvering og har tillid og forventning om din deltagelse i fællesskabet på
tværs af alder, klassetrin og køn. I klubberne er der plads til alle og du vil møde
dygtige, engagerede og relationskompetente medarbejdere.
Kluboversigt næste på side

M U L L E
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KLUBBEN I FUGLEBJERG MED PLADS TIL ALLE
NÆSTVED SKATEHAL INDENDØRS GADEKULTUR
ALLE skatere (både dem på boards, løbehjul og
rulleskøjter), trial og BMX-cyklister samt streetbasketballspillere bruger Næstved Skatehal.
Man lærer af hinanden – og man passer på hinanden.
Hallen er udstyret med fede ramper, lys, musik, toiletter
og klubmedarbejdere, som udover at følge hallens
rytme, også sælger kaffe, te, sodavand og chips.
Der er i klubben oven på mulighed for PS4,
bordfodbold, bordtennis samt andre spil og aktiviteter!
.Entré for en enkelt aften: kr. 30,.Halv sæson: kr. 200,-

Indre Krummerupvej 15, 4250 Fuglebjerg / Facebook: Klubben i Fuglebjerg
Sæsonstart 14/8
Tirsdag, onsdag og torsdag 18:30 – 21:30
Klubben deltager i Stafet For Livet 25/8 – 26/8

KLUBBEN I GLUMSØ FORSKELLIGHED, FRIRUM OG FÆLLESSKAB
Åsøvej 5, 4171 Glumsø / Facebook: Klubben i Glumsø
Sæsonstart 14/8
Tirsdag, onsdag og torsdag 18:45 – 21:45

NÆSTVED SKATEHAL INDENDØRS GADEKULTUR

Bataljonsvej 7, 4700 Næstved / Facebook: Næstved Skatehal og Høje Plads
Sæsonstart 3/9
Mandag 17:00 – 20:00
Tirsdag 17:00 – 20:00
Onsdag 17:00 – 20:00
Torsdag 17:00 – 20:00
Lørdag 12:00 – 16:00
Søndag 12:00 – 16:00
HUSK DIT SYGESIKRINGSBEVIS!

HØJE PLADS UDENDØRS GADEKULTUR

Grønnegades Kaserne Kulturcenter / Facebook: Næstved Skatehal og Høje Plads

NÆSTVED BIKEPARK PUMPTRACK + DIRTJUMP

Mellem Maglemølle og Fabriksvej / Facebook: Næstved Bikepark
Altid åbent for alle!
Banen er udstyret med store og små pumptracks, sving og ualmindelig god stemning!

KLUBBEN I KORNMAGASINET MULIGHEDERNES KLUB

1. sal, Smidstrupvej 3A, 4733 Tappernøje / Facebook: Kornmagasinets Ungdomsklub
Sæsonstart 20/8
Mandag, tirsdag og torsdag: 18:30 – 21:30

900 kvadratmeter ægte gadekultur

KLUBAKTIVITETER I FENSMARK Facebook: Næstved Ungdomsskole (Fensmark)
KREAKLUBBEN MED JUDITH ELMKVIST
Fensmark Bibliotek, Kildegårdsvej 56
Sæsonstart 11/9
Tirsdag 19.00 – 21.00

MADKLUBBEN MED DORTE REENBERG
Villavej 2, Fensmark
Sæsonstart 12/9
Onsdag 18.00 – 21.00

TORSDAGSCAFÉEN I FOLKEMUSIKHUSET MED MIE NIELSEN
Holmegaardsvej 56, Fensmark
Sæsonstart 13/9
Torsdag 18.30 – 21.30
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Projektlaboratoriet

Realisér din idé...
og gør en forskel for dig selv og andre unge
Projektlaboratoriet henvender sig til ildsjæle, der vil omsætte gode idéer
og visioner til handling. Idéer der kan styrke ungdomsmiljøet i Næstved.
Det er den metodefrie projektbase, hvor du får hjælp til at realisere din idé.
Unge i Næstved har gennem Projektlaboratoriet blandt andet stået bag
etableringen af gadefester, radioshows, pladeproduktioner, bogproduktioner, filmproduktioner, et lydstudie, en lang række koncerter, danseforestillinger, udstillinger, et ungdomsatelier med meget mere.
Eksempler på større projekter på næste side
Ungdomspuljen Næstved understøtter og imødekommer både store og
små projekter og mest af alt – gør det nemt og hurtigt at søge økonomisk
støtte!
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UNGDOMSPROJEKHUSET JB10 IDÉER BLIVER TIL VIRKELIGHED
Næstveds unikke ungdomsprojekthus, hvor alle bliver hørt og alles bidrag er
vigtigt. Huset drives i et demokratisk fællesskab af selvorganiserede unge.
www.jb10.dk
NÆVERLAND FESTIVAL
Ungdomsfestival skabt af unge i Næstved. Næverland Festival præsenteres i
år for sjette gang, igen med nye kunstnere og nyt tema. Til Næverland møder
du altid smil, klare farver og ikke mindst god musik. Der er fri entré!
www.næverland.dk
THE GETDOWN PROGRAM
The GetDown Program er jams og foredrag der tjener Hiphop-kulturen i dens
oprindelige form med udtryksformer som dans, musik og kunst – som et modstykke til blandt andet vold og kriminalitet. Programmet arbejder i integrationens tegn og fremmer vi-kulturens sunde tankesæt bygget på demokrati,
refleksion og ansvarlighed.
www.naestvedung.nu
NÆSTVED KUNSTBY BYGGET PÅ LOKAL GRAFFITI KULTUR
Kunstprojekt i byens rum udført af en række internationale kunstnere, kurateret for deres retningsskabende arbejde og engagement i graffiti kulturen.
Næstved Kunstby står på skuldrene af et unikt og selvorganiseret graffitimiljø,
der gennem mere end 30 år har givet Næstved en særlig status inden for international Hiphop- og graffiti kultur.
www.naestvedkunstby.com

AT JAGTE DEN GODE IDÉ OG SAMMEN
FÅ DET TIL AT SKE... DÉT ER DEN VILDESTE
INVESTERING JEG HAR GJORT!
N Æ V E R L A N D

C R E W M E D L E M
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UddannelsesSporet

... på sporet af uddannelse. Tilbud der
hjælper unge på vej i forhold til uddannelse

God blanding af teori og praksis.
Gode lærere der kan tåle noget!
Individuelle hensyn til eleven.
Her får du altid hjælp – lige meget hvad!
E R H V E R V S K L A S S E - E L E V

Erhvervsklassen
Erhvervsklassen er Næstved Ungdomsskoles Heltidsundervisning. Det er
et særligt tilrettelagt skoletilbud for elever i 8.-10.klasse, som ikke kan følge folkeskolens undervisning pga. faglige, personlige eller sociale problemer. Målet er at gennemføre 9.klasse, blive uddannelsesparat og komme
i gang med en erhvervsuddannelse. Erhvervsklassen bygger på en kombination af boglig, praktisk og oplevelsesorienteret undervisning. Eleven
har en fast kontaktlærer og der arbejdes med individuelle udviklingsmål.
Vejledning og undervisning foregår i mindre grupper. Optagelse sker ved
henvisning fra distriktsskolen.
Intensive Læringsforløb
Som noget nyt tilbydes Intensive Læringsforløb for unge, der ikke er
uddannelsesparate. Det er tilrettelagt som 3 ugers fuldtids-forløb på
Næstved Ungdomsskole. Målgruppen er ikke-uddannelsesparate elever
i 7.-9.klasse og unge 15 til 17-årige, der står udenfor ordinær ungdomsuddannelse.
Et intensivt læringsforløb indeholder praksisorienteret undervisning i
dansk og matematik, samt træning i sociale færdigheder (samarbejde og
kommunikation), understøttelse af personlig udvikling (selvstændighed,
motivation og selvtillid) samt generel styrkelse af opgave- og problemløsningskompetencer (overblik, organisering, vedholdenhed).
Tilmelding til Intensive Læringsforløb sker via klasselærer eller UU-vejleder.
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Indholdsfortegnelse
Ballet
Bliv bedre til at fremlægge
Cross
Cupcakes
Dans
Dansk – op i læsehastighed
Dansk – punktum & komma
Dansk som nyt sprog
Design i vinterferien
Eksamenstræning
Engelsk
Engelsk for tosprogede
Esport CSGO DMG +
Esport CSGO GN-MGE
Esport League of Legends
Farvel Stress
Filmholdet – begynder
Filmholdet – øvede
Fransk
GameDesign begyndere
GameDesign let øvede
Get Up Weekend
Glas og smykker
Gocart
Hiphop
Hiphop girly style
Jagthold
Japansk
Japansk kultur
Jazzdance
JB10
Julebag
Klubberne
Knallertkørekort
Konfekt
Koreografi
Kunst og Kreativitet

17
55
58
34
18
47
47
47
26
55
46
46
39
39
38
55
30
30
46
39
39
16
28
58
18
17
59
46
46
17
68
34
62
60
34
18
27

Living Yolates
Madlavning
Masterchef
Matematik – ekstra
Matematik og IT
Matematik, avanceret
Moderne dans
Op i læsehastighed
Paris
Parkour – Holmegaard
Parkour – Søndagstræning
Parkour begyndere
Parkour let øvede
Parkour Spring og tricks
Pige i eget liv
Projektlaboratoriet
Punktum og komma
Redesign
Rejser
Robotter og Makerspace
Selvforsvar Fuglebjerg
Selvforsvar Holmegård
Showdance for øvede
Skriveholdet
Spansk
Sy et kunstværk i efterårsferien
Sy og Redesign
Sølvarbejde
Sølvringe
Tanzania
Teater og dans
Tilmeldingsblanket
Uddannelsesporet
Ungdomsprojekthuset JB10
Vandsportsdag
Youth Crew
Youtuberne

55
34
35
43
43
43
17
47
51
21
21
21
21
21
55
66
47
27
51
42
18
18
17
28
46
26
28
28
28
51
17
75
70
68
21
18
30

VI TILBYDER STADIG
DÉT DE ANDRE IKKE GØR
N Æ S T V E D

U N G D O M S S K O L E
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FAKTA

TILMELDING

Hvem? Unge i alderen 13 – 18 år. (7. klasse og op efter) kan deltage i undervisningsog fritidsaktiviteterne. Undervisningen er gratis, med mindre andet er anført.

Tilmeld dig på www.naestvedung.nu
fra mandag 13. august kl. 08:00!
Eller indsend denne blanket til Næstved
Ungdomsskole, Skellet 29, 4700 Næstved

Hvad? Ved alle aktiviteter i ungdomsskolen lægges vægt på at deltagelsen

er frivillig. Undervisningen tilrettelægges så vidt muligt sammen med eleverne,
således at der kan tages hensyn til den enkeltes alder og niveau.
Ferier og fridage følger almindeligvis folkeskolens ferieplaner.

Hvor og hvornår? Tid og sted er anført ved hvert tilbud.
Ungdommens Hus: Skellet 29, 4700 Næstved
Kontakt En stor del af kommunikationen mellem dig og ungdomsskolen vil

foregå via mail og sms. Ved tilmelding til ungdomsskolens tilbud giver du
samtidig tilladelse til, at vi kan kontakte dig både via din e-mail og dit mobilnummer.
Husk ALTID at melde til kontoret, hvis du skifter din mailadresse eller mobilnummer.
Og husk også at skrive, hvem du er, når du sender os en sms.

Tilmelding Der er 2 måder at tilmelde sig på.

Navn

Holdnavn

1. Tilmeld dig på www.naestvedung.nu. For hold der kræver betaling,
betales direkte online ved tilmelding.

Adresse

Holdnavn

Postnr.		

2. Udfyld og aflever tilmeldingsblanketten senest 3. september 2018,
eller den dato der står ud fra holdet.

!

. Vær opmærksom på, at der er et max. deltager-antal på nogle hold.
. Ved tilmelding gælder “først til mølle” princippet.
. Du kommer automatisk på venteliste, hvis holdet er fyldt op.

By

Holdnavn

CPR-nr.

Klassetrin

Elevens mobil

Forælders mobil

Email

Elevens underskrift

Skole
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5588 4930

