FRITIDSHOLD
UNG FAXE
SJOVT OG SPÆNDENDE
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Faxe ungdomsskole er for unge fra 7. klasse til og
med 18 år, der enten bor eller går på en skole /
uddannelsesinstitution i Faxe Kommune.
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steder og er kendetegnet ved, at:
1.

Du får nye venner.

2.

Det er frivilligt at deltage.

3.

Du lærer noget andet end i skolen.

4.

De fleste af tilbuddene koster kun dit
engagement og dit gode humør.

5.

Du møder spændende voksne, der ikke
nødvendigvis er uddannede pædagoger eller
lærere, men rigtigt gerne vil lære dig at kende!

Hvert år benytter ca. 1.000 unge et eller flere af vores
tilbud, og det har du også mulighed for.
I denne folder kan du læse mere om de fritidstilbud,
der starter i løbet af efteråret.
Tilmeld dig SENEST 10. SEPTEMBER på www.ungfaxe.dk.
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Vores fritidshold og 3 ungdomsklubber er placeret flere

2) Tilmeld dig nu på www.ungfaxe.dk – Når fritid gir mening
mening!

ACTION OG BEVÆGELSE
BLIKFANG
- MUSICAL 2021

Vær med i årets musical med
spændende og udfordrende
roller, godt kammeratskab,
3 forestillinger og et
forventningsfuldt publikum!
Torsdage 10. sep.
kl. 18.30 - 21.00. Haslev

STRESS AF
- OG FÅ RO PÅ

Kravene til hvad unge skal
kunne håndtere, har aldrig
været større! På dette hold
får du teknikker til at komme
ned i tempo.
Tirsdage 22. sep.
kl. 18.00 - 20.00. Haslev

FRILUFT OG NATUR
JAGTTEGN

Jagttegn, så er dette holdet
for dig! Du skal være 15 år for
at starte på holdet, og 16 år
inden du tager jagtprøven.
Mandage 02. nov.
kl. 18.00 - 20.00. Haslev

HESTEFORSTÅELSE
OG HESTEKUNDSKAB

Er du vild med heste? Så kan du sammen med de andre
deltagere på holdet gå på opdagelse i, hvordan vi kan styrke
sammenhold og samhørighed til hesten.

Torsdage 24. sep. og 01. okt. + lørdag 03. okt.
Karise
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IT OG MEDIER
CS:GO

Bliv bedre til CS:GO sammen
med dit team i Ung Faxe.

Torsdage 24. sep.
kl. 18.30 - 21.00. Faxe

CS:GO
FOR BEGYNDERE

Bliv bedre til CS:GO sammen
med dit team i Ung Faxe (fra
unranked til silver elite master
niveau)!

Mandage 21. sep.
kl. 16.00 - 18.15. Haslev

DIGITALT FOTO
OG BILLEDBEHANDLING

LEAGUE
OF LEGENDS

Du lærer det grundlæggende
om fotografi, digitalt-kamera,
og vi billedbehandler i
Affinity, med afstikkere til 3D,
videoredigering mv.

Er du interesseret i at stige
i graderne i online spillet
league of legends, så er dette
hold, det helt rigtige sted at
starte.

Tirsdage 22. sep.
kl. 19.00 - 21.00. Haslev

Onsdage 23. sep.
kl. 18.30 - 21.00. Haslev
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CS:GO
ELITE - ONLINE

For dig som gerne vil tage
CS:GO til et højere niveau!
Minimum rank guld 1. En
del af dette forløb fungerer
online, hvor I træner som et
hold.
Lørdag 26. sep.
kl. 10.00 - 13.00. Haslev

ROLLESPIL (D&D)

Er du vild med fantasy? Synes
du at historier, serier og spil
om drager, monstre og magi
er det sejeste i verden?

Mandage 21. sep.
kl. 18.00 - 21.00. Faxe

KREATIV OG MUSIK
BEAUTY CAMP 2020

DESIGNERDRØMME

Brænder du for make-up, hår
styling, photoshoot, catwalk,
modeshows og pige-hygge?
For kun 450 kr., vil du sammen
med 100 andre piger lærer en
masse nyt.

Skab din egen garderobe? En
farverig kjole, en fræk kasket,
en taske, en vild cardigan
eller hvad med et par unikke
bukser. Kun din fantasi sætter
grænser.

DRAMA OG SKUESPIL

Prøv kræfter med en masse
forskellige drama-øvelser og
snus til nogle af de teknikker
man kan bruge, når man
spiller teater!

Søn- til tirsdag 11. - 13. okt.
Midtjysk Efterskole

Mandage 21. sep.
kl. 17.30 - 20.00. Haslev

SPIL
- OG HAV DET SJOVT

UNGE KOKKE

UNGE KOKKE

Holdet hvor vi både udforsker
og laver mad. Vi snuser til de
forskellige madkulturer og
vores egen ny nordiske stil.

Her er holdet, hvor du lærer
at blære dig i køkkenet, så du
sidst på forløbet kan invitere
dine forældre på mad.

Brætspil, familiespil, rollespil
osv. Vi skal spille, tale og lære
om spil. Har du et favoritspil,
du gerne vil dele med andre?
Få nye ideer, og find nogle
nye venner at spille med!
3 lørdage 19. sep.
kl. 10.00 - 15.00. Haslev

Tirsdage 22. sep.
kl. 18.00 - 21.00. Faxe

Lør. og søn. 03. - 04. okt.
kl. 10.00 - 15.00. Haslev

Onsdage 23. sep.
kl. 18.00 - 21.00. Haslev
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KREATIV OG MUSIK
KREATIVT
SKRIVEVÆRKSTED

Slip din indre forfatter fri! Her
er holdet for dig, der måske
allerede går og digter historier
oppe i hovedet eller skriver
tanker ned i din dagbog!
Lørdage 26. sep.
kl. 10.00 - 13.00. Haslev

LIV I DIT KLÆDESKAB

Holdet hvor vi laver egne
designs, smykker, tøj,
accessories mv. der passer
lige præcis til din stil.
Torsdage 24. sep.
kl. 18.30 - 20.30. Faxe

NYT LIV
I GAMLE KLÆDER

Kom og vær med til en
kreativ weekend. Vi skal forbi
en genbrugbutik, for at se
om vi kan finde noget, vi kan
arbejde med.
Lør. og søn. 24. - 25. okt.
kl. 10.00 - 16.00. Haslev

SPROG OG BOGHOLD
ENGELSK,
NÅR DET ER SVÆRT

ENGELSK,
NÅR DET ER SVÆRT

ENGELSK,
NÅR DET ER SVÆRT

Synes du, at engelsk er svært,
så er dette hold en hjælp til
dig. Stille og roligt bliver du
vant til at finde ord og forme
sætninger.

Synes du, at engelsk er svært,
så er dette hold en hjælp til
dig. Stille og roligt bliver du
vant til at finde ord og forme
sætninger.

Synes du, at engelsk er svært,
så er dette hold en hjælp til
dig. Stille og roligt bliver du
vant til at finde ord og forme
sætninger.

Onsdag 23. sep.
kl. 16.45 - 18.15. Faxe

Onsdage 23. sep.
kl. 16.30 - 18.00. Haslev
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Onsdage 23. sep.
kl. 18.30 - 20.00. Haslev

ELITE
ENGELSK

Bliv knivskarp i dit engelsk
sprog med Ung Faxe!

Onsdag 23. sep.
kl. 18.30 - 20.00. Faxe

ELITE
ENGELSK

ER DU KLAR TIL
FRITIDSJOB

Du får værktøjerne til at
skrive en god ansøgning og
opbygge et CV, så du øger
dine chancer for at få lige
netop dét job, du ønsker.
Søndag 27. sep.
kl. 10.00 - 15.00. Faxe

ER DU KLAR TIL
FRITIDSJOB

Du får værktøjerne til at
skrive en god ansøgning og
opbygge et CV, så du øger
dine chancer for at få lige
netop dét job, du ønsker.
Lørdag 26. sep.
kl. 10.00 - 15.00. Haslev

MATEMATIK,
NÅR DET ER SVÆRT

MATEMATIK,
NÅR DET ER SVÆRT

Bliv knivskarp i dit engelsk
sprog med Ung Faxe!

Driller matematikken? Så
er dette holdet for dig,
der har brug for at se på
matematikken med nogle
andre briller.

Driller matematikken? Så
er dette holdet for dig,
der har brug for at se på
matematikken med nogle
andre briller.

Tirsdage 22. sep.
kl. 19.00 - 20.30. Haslev

Torsdage 24. sep.
kl. 16.45 - 18.15. Haslev

Mandage 21. sep.
kl. 17.00 - 18.30. Faxe
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SPROG OG BOGHOLD
SPANSK

Hola! Vidste du, at spansk er
det næstmest talte sprog i
verden! Det tales af ca. 400
millioner mennesker fordelt
over 21 lande.
Tirsdage 22. sep.
kl. 19.00 - 21.00. Faxe

SPANSK

Hola! Vidste du, at spansk er
det næstmest talte sprog i
verden! Det tales af ca. 400
millioner mennesker fordelt
over 21 lande.
Tirsdage 22. sep.
kl. 16.15 - 18.15. Haslev

RUMFART OG
TEKNOLOGI 2

DANSK OG LEKTIEHJÆLP
FOR FLERSPROGEDE

Hvad kan føre til Jordens
undergang, om rumstationer,
raketter, teknologi, kunstig
intelligens, menneskets
kolonisering af rummet

Målgruppe er flersprogede
elever mellem 13 og 18 år.
Der arbejdes fælles med
opgaver i forhold til ordforråd
og grammatik, og individuelt
med lektiehjælp.

3 lørdage 14. nov.
kl. 10.00 - 15.00. Haslev

Lørdage 26. sep.
kl. 09.00 - 11.00. Haslev
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RUMFART OG
TEKNOLOGI 1

Fra at bygge raketter i
fysiklaboratoriet i USA, over
en mand der gik på Månen,
til mennesker, der bygger
raketter i en lagerbygning.
3 lørdage 24. okt.
kl. 10.00 - 15.00. Haslev

FRANSK

AMIS DU JOUR, BONJOUR…!
Velkommen til fransk… Her
går vi ind i en verden fyldt
med en masse nye ord og
udfordringer!
Tirsdage 22. sep.
kl. 18.00 - 20.00. Haslev

SPROG OG BOGHOLD
LÆSEBOOST

Elever med læsevanskeligheder, der har brug for at
arbejde med ordforråd og
læseforståelse.

Lørdage 26. sep.
kl. 11.00 - 13.00. Haslev

REJSER OG TURE

SKITUR TIL NEUKIRCHEN
I ØSTRIG

5 dage med skiskole om
formiddagen. 61 km pister og
udfordringer for nybegyndere,
øvede og verdens længste
kælkebane. Pris: 4.800,- kr.

UDENLANDSREJSE

VI FORSØGER AT ARRANGERE
EN UDENLANDSTUR I FORÅRET
2021

Fredag - torsdag
12. - 18 feb. 2021

10. KLASSE
10. klasse – også en del af Ung Faxe.
Er du i tvivl om fremtiden? Så kan Ung Faxe 10. klasse være et
skridt på vejen til et spændende uddannelsesliv.
Vi tilbyder 3 linjer: International10, Erhverv10, Gym10,
Klar-Parat10, så du kan ”smage” lidt på forskellige
ungdomsuddannelser.
Vi har samarbejde med de store ungdomsuddannelser, så du
fx kan få timer på MSG eller på en af Køges erhvervslinjer. Vi
har FOKUS PÅ DIG, og skruer din 10. klasse sammen, så den
passer lige netop til dig og dine ønsker for fremtiden.

Tilmeld dig nu på www.ungfaxe.dk – Når fritid gir mening (9

KNALLERTKØREKORT
Hvis du vil køre på knallert, skal du have
et lovpligtigt knallertkørekort.
Tilmeld dig et hold igennem Ung Faxe,
hvor du får teori og kørsel i 30 lektioner.
Det forventes, at du har gennemført
et førstehjælpskursus på 8 timer via din
skole.
Teori kan enten tages på: Rolloskolen
i Faxe eller Ung Faxe – Ungdomsskole i
Haslev.
Bemærk, at den praktiske kørsel er med
udgangspunkt i Haslev, så du får så
mange færdselsmæssige udfordringer
som muligt.
Pris 490,- kr.

FÆRDSELSRELATERET FØRSTEHJÆLPSKURSUS
For at tage knallertbevis skal du have gennemført 8
timers færdselsrelateret førstehjælp og have bevis
på dette.
Alle 8. klasser på folkeskolerne i Faxe Kommune
tilbydes dette kursus i løbet af efteråret 2020.
Skulle du alligevel ikke have gennemført
dette kursus, kan du tjekke vores hjemmeside,
for at se hvornår vi har et færdselsrelateret
førstehjælpskursus.
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KIG ALLEREDE NU
NED I KASSEN MED
FORÅRSHOLD - 2021
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VI GLÆDER OS OGSÅ TIL AT SE DIG

I UNGDOMSKLUBBERNE
I Faxe kommune er der 3 ungdomsklubber:
Ungdomsklubberne er mulighedernes legeplads, og er et frirum fra en
hverdag fyldt med krav og forventninger, men også et sted hvor der
games, ses film, høres musik, laves mad, hænges ud og hygges, og så er
Ungdomsklubberne kendte for at være skyld i mange nye venskaber!!
Vores super seje og sjove klubmedarbejdere glæder sig til at byde både
nye og gamle klubbrugere velkommen.
Som en speciel velkomst til nye klubbrugere inviteres ALLE 7. KLASSER til introaften, hvor vi tænder grillen, og smider sodvand i køleren:
Klub Faxe, Solhøjen, Gl. Strandvej 2 i Faxe
Onsdag d. 9. september kl. 18.30 – 21.30
Klub Ladeplads, Hylleholt Skole, Blok G,
Faxe Ladeplads
Onsdag d. 9. september kl. 18.30 – 21.30
Klub Haslev, Søndergade 12 H, i kælderen,
Haslev
Onsdag d. 16. september, kl. 18.30 – 21.30
Tilmeld dig intro-aften via hjemmesiden
www.ungfaxe.dk – det er også her, at du
melder dig ind i Ungdomsklubberne.
Og husk så at, i Ungdomsklubberne er der
ikke noget, der er for mærkeligt eller skævt
- det kan højst være for ulovligt!
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