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HUSK OPSTART I JANUAR

Den store bagedyst lør 19/jan 10:00-15:00Bolchedag lør 23/feb 11:00-14:00Flødeboller og fyldte chokolader søn 24/feb 11:00-14:00Go’ Veggie! lør 16/mar 11:00-15:00Hjemmelavet sushi lør 27/apr 11:00-14:00Outdoor masterchef lør 11/may 11:00-15:00

NAVN:   DAG:  DATO:  TID:

Endagsskitur Sverige  søn 27/jan  07-20 
Skitur i vinterferien fre-tirs 8-12/feb - 
Endagstur til London lør 27/apr - 
Fulton  lør-ons 29/6-3/7  - 

NAVN:   DAG:  DATO:  TID:

Naturdysten fre-søn 24-26/maj 17:00-14:00 

MTB i Kongelunden tor 02/maj 17:00-19:00 

Sælsafari søn 12/maj 12:00-16:00 

Kanotur lør 01/jun 11:00-16:00 

Fisketur tirs 04/jun 17:00-20:00 

Dragørs Bagedyst søn 17/mar 10:00-15:00 

Sushi!  lør 06/apr 11:00-14:00 

Skraldejægerne lør 25/maj 10:00-13:00

NAVN:   DAG:  DATO:  TID:FAMILIEHOLDNYHED!!!

Teater  ons 16/1-maj 18:30-21:30

Esport  ons 16/1-27/3 17:00-19:00

Manga ons 16/1-27/3 17:00-20:00

Thaiboksning tor 17/1-28/3 18:30-20:30

Naturlig Skønhed tor 25/4-23/5 16:00-19:00

NAVN:   DAG:  DATO:  TID:
-UNDERVISNING 1 GANG OM UGENUGEHOLD

Dansk  tir 15/1-26/3 18:30-20:30Matematik - lektiehjælp tir 15/1-26/3 19:00-20:30Engelsk ons 16/1-27/3 17:00-18:30Tysk  ons 16/1-27/3 17:00-18:30Latin  tor 17/1-28/3 17:00-20:00

NAVN:   DAG:  DATO:  TID:

OG VIL DU VÆRE ENDNU KLOGERE

Team Outdoor tirs 15/1-jun 16:30-19:30 

Lav din egen kniv tirs 15/1-5/3 16:30-19:30 

Overlevelsestur lør-søn 2-3./feb 12:00-12:00 

MTB-weekend fre-søn 10-12/maj 16:00-12:00 

Fisketur tirs 21/maj 17:00-20:00 

Motorbådskørekort lør-søn 25-26/ maj 10:00-16:00 

Adrenalin i Trætoppen søn 26/maj 10:00-15:00 

Motorbådstur i KBHs Havn lør 01/jun 10:00-14:00 

Kanoweekend fre-søn 8-10 jun 16:00-16:00 

Sæler og softice lør 15/jun 10:00-14:00 

Vandfræs lør 22/jun 10:00-14:00 

NAVN:   DAG:  DATO:  TID:FRILUFTSLIV

KATRINES KØKKEN
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STUDIE- OG TEMATURE
Knallertkøreskole 1 tir+tors 29/1-7/3 16-20.30 Knallertkøreskole 2 man+ons 29/4-29/5 16-20.30 

NAVN:   DAG:  DATO:  TID:

KNALLERTUNDERVISNING

INFORMATION Dragør Ungdomsskole | Kirkevej 8 - 2791 Dragør | 2964 5208
ungdomsskolen@dragoer.dk | www.dragoerungdomsskole.dk

facebookLike Dragør Ungdomsskole

WEEKEND- OG ENDAGSGODTER

Gamernight lør 12/jan 18:00-01:00

FIFA & Fastfood fre 18/jan 17:00-22:00

Hjemmesider intro lør 26/jan 12:00-16:00

Hjemmesider udvidet søn 10/mar 12:00-16:00

Førstehjælp til bilkørekort lør+søn 2+3/mar 11:00-15:00

Brætspil & Hygge lør 30/mar 13:00-18:00

Workshop i eksamen lør 06/apr 09:00-17:00

Mystery Room - Flakfortet lør-søn 6-7/apr 12:00-12:00

Movienight fre 12/apr 22:00-07:00

Fortnite LIVE søn 28/apr 12:00-16:00

Motocross lør 04/maj 10:00-15:00

Grøn kost og funktionel træning lør+søn 4+5/maj 10:00-15:00

NATHAL lør se plakat 19:00-23:00

NAVN:   DAG:  DATO:  TID:

NYT

 WWW.DRAGOERUNGDOMSSKOLE.DKMERE INFO OM ALLE HOLD PÅ HJEMMESIDEN: FORÅR 2019

Ungdomsskolens bestyrelse og lærere minder jer om, at i Ungdomsskolen er der plads 

til alle! Altid! Både dem med stort og lille overskud, dem der er til piger eller dem der er 

til drenge. Fagligt, fysisk og psykisk stærke og svage. Her er alle velkomne, som i fælles-

skab med andre unge vil udvikle og uddanne sig til et godt ungdomsliv.
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HUSK OPSTART I JANUAR

FAMILIEHOLD
OPRÅB!    Som noget helt nyt, har Ungdomsskolen oprettet 8 hold, hvor I unge har 

mulighed for at tage jeres forældre/familie med! Det giver jer muligheden 
for at styrke og sammentømre jeres familie, ved at prøve spændende og udfordrende ting sam-
men. Og ikke mindst grine sammen med andre familier. Om du kommer med din far, mor eller beg-
ge plus dine irriterende søskende er helt op til dig. I skal bare tilmelde jer som normalt, så kontakter 
vi jer for at høre hvor mange I bliver. Adgangsbilletten er blot at du er teenager (eller går i 7. klasse).

Øresund! Et af landets bedste steder når det kommer til fiskeri. Vi tager 
en tur ud i Ungdomsskolens båd, og ser om heldet er med os. Vi har grej til 
alle, men I er velkomne til at tage jeres eget med også. Husk også en god 
fiskermadpakke og tøj efter vejret. Vi har redningsveste til alle.

FISKETUR

Minimumsalder: 7 år
Dato: Tirsdag d. 4. juni kl: 17-20. Tilmeldingsfrist: 28/5

Sted: Det Maritime Hus (lige over for Dragør Fort)
Pris: Gratis (husk dog at personer mellem 18 og 65 skal have lystfiskertegn)

Vi har alle set diverse bageprogrammer i fjerneren og tænkt, at det kunne 
vi gøre mindst ligeså godt! Nu har I chancen! Vi mødes i skolekøkkenet og 
laver lækkerier. Ungdomsskolens bageekspert vil styre slagets gang, så 
alle kan være med! Sammen laver vi byens flotteste, mest velsmagen-
de bagværk, så selv sønderjyderne bliver misundelige! Så husk den søde 
tand.

DRAGØR BAGEDYST

Minimumsalder: 5 år
Dato: Søndag d. 17. marts kl: 10-15. Tilmeldingsfrist: 8/3

Sted: Skolekøkkenet på St. Magleby Skole
Pris: 30 kr. pr. person

Ungdomsskolen er tit på tur i naturen og ser desværre rigtig tit skrald lig-
ge og flyde både på vandet, på stranden og i skoven. Kom hele familien og 
gå på jagt efter skrald. Vi starter med at lægge en plan over hvor vi skal 
jage. Vi jager kl 10-12. Kl. 12-13 sørger Ungdomsskolen for pølser/brød 
på grillen, samt sodavand, kaffe og te. Under frokosten taler vi om dagens 
fangst og om vi skal gentage jagten et andet sted i kommunen en anden 
gang. Husk gerne arbejdshandsker. Ungdomsskolen har ekstra handsker 
og affaldssække.

SKRALDEJÆGERNE

Dato: Lørdag d. 25. maj kl: 10-13. Tilmeldingsfrist: 20/5
Sted: Vi mødes ved Det Maritime Hus (lige over for Dragør Fort)

Pris: Gratis

Muligvis byens livret! Nu har i muligheden for at lære at lave jeres egen 
sushi. Ungdomsskolens kok guider jer igennem ris, rå fisk og alt derimel-
lem. Alle kan være med når der skal rulles, skæres, snittes, dekoreres og 
spises lækker frisk sushi!

SUSHI!

Minimumsalder: 5 år
Dato: Lørdag d. 6. april kl: 11-14. Tilmeldingsfrist: 29/3

Sted: Skolekøkkenet på St. Magleby Skole.
Pris: 30 kr. pr. person

Vi tager en hyggelig tur rundt i Kongelunden og området omkring. Selvom 
Amager jo er ret flad, kender vi de gode steder hvor vi nok skal blive ud-
fordret. Vi snakker teknik på begynderniveau, så alle kan være med. Ung-
domsskolen har instruktør og cykler plus hjelme til alle. Medbring drikke-
dunk og tøj der kan holde til fræs i skoven! Vi mødes på Kongelundsfortet.

MOUNTAINBIKE-TUR I KONGELUNDEN

Minimumsalder: 11 år
Dato: Torsdag d. 2. maj kl: 17-19. Tilmeldingsfrist: 25/4

Sted: Kongelundsfortet
Pris: Gratis

Ungdomsskolen søger familier der tør tage udfordringen op, om at “over-
leve” en hel weekend i Naturpark Amager! Sammen skal familien klare 
diverse naturudfordringer, f.eks. sove i telt og i shelter, rapelle, ro kano, 
køre mountainbike, slagte rådyr, men vigtigst af alt hygge og samarbejde.
Programmet er hemmeligt men I skal selv transportere jer rundt i hele 
naturparken på gå-ben, cykel, ro m.m. og under hele weekenden er mo-
bilerne slukkede! Man skal selv have tøj, støvler, toilette, håndklæde. Man 
kan få udleveret: Rygsæk, liggeunderlag, sovepose, telt, lygter, mad, tran-
giasæt, service, m.m. Dette er et samarbejde mellem Dragør Ungdoms-
skole og Naturstyrelsen.

NATURDYSTEN

Minimumsalder: 10 år
Dato: 24. maj kl. 17:00. - 26. maj kl: 14:00. Tilmeldingsfrist: 3/5

Sted: Mødested, Kongelundsfortet
Pris: 100 kr. pr. person. Saltholm er hjem for en hel masse sæler! Vi sejler ud og ser om vi kan få 

øje på dem. Man må ikke sejle helt tæt på, så husk en god kikkert hvis du 
har, ellers har vi selvfølgelig en håndfuld gode kikkerter med. Vi kan også 
være heldige at de kommer hen mod os, for de er ret nysgerrige! Naturvej-
lederen er med på turen, så I kommer til at høre lidt om sælerne og hvad 
vi ellers kan få øje på. En hyggelig dag på vandet. Husk madpakke og tøj 
efter vejret.

SÆLSAFARI

Minimumsalder: 5 år
Dato: Søndag d. 12. maj kl: 12-14 og 14-16. Tilmeldingsfrist: 6/5

Sted: Det Maritime Hus (lige over for Dragør Fort)
Pris: Gratis

Det bliver ikke meget mere familiehygge, end en sejltur i kanoen, på 
Mølleåen! Ungdomsskolen stiller med et par instruktører og kanogrej og 
veste til alle. Så om det er første gang I sidder i en kano, eller om I har 
prøvet det før, så er der plads til alle. ! Husk madpakke og tøj efter vejret.

Minimumsalder: 5 år
Dato: Lørdag d. 1. juni kl: 11-16. Tilmeldingsfrist: 24/5

Sted: Vi mødes ved Mølleåen (nærmere info følger)
Pris: Gratis

KANOTUR

NYHED!!!

HUSK 

TILMELDING PÅ:

WWW.DRAGOERUNGDOMSSKOLE.DK

Hold øje med hjemmesiden for spændende pop-up aktiviteter!

NYHEDER
ANDRE

facebook
Like Dragør UngdomsskoleVil du lære at lave fede hjemmesider? Og hvad er godt eller dårligt hjem-

mesidedesign? Kom med til en lørdag, hvor du på et par timer lærer alt om 
HTML, CSS og hvad der ellers er nødvendigt for at kunne programme. Det 
er faktisk ikke så svært at komme i gang – alle kan være med.

HJEMMESIDER – INTRO

Dato: Lørdag d. 26. januar kl: 12:00-16:00. Tilmeldingsfrist: 22/1
Sted: St. Magleby Skole, multisalen

Til dig der kan kode lidt, men som gerne vil lære det ekstra. Hvordan laver 
man hjemmesider til både mobil, tablets og computer? Hvordan rammer 
man målgruppen? Og hvordan vælger man de helt rigtige farver og skrift-
typer, så hjemmesiden bliver perfekt? Det er ikke et krav, at du har været 
med til Hjemmesider-intro, men det anbefales.

HJEMMESIDER – UDVIDET

Dato: Søndag d. 10. marts kl: 12:00-16:00. Tilmeldingsfrist: 4/3
Sted: St. Magleby Skole, multisalen

Forkæl dit ansigt og krop med hudpleje, som du selv har plukket, samlet 
og blandet sammen. Vi skal se, hvordan vi kan bruge frugter, grøntsager 
og naturens planter til hudpleje. Vi kommer til selv lave hudplejeprodukter 
og “greenies” drikke, som passer til forskellige hudtyper. Indenfor laver 
vi de forskellige produkter, men vi går også udenfor, hvor vi skal finde de 
næringsrige planter i naturen og lave udendørs spa, hvor vi tester alle de 
produkter, vi har lavet.

NATURLIG SKØNHED

Dato: Torsdage fra 25/4-23/5 kl: 16:00-19:00. Tilmeldingsfrist: 8/4
Sted: Vi mødes på St. Magleby Skole

GRØN KOST OG 
FUNKTIONEL TRÆNING 

Dato: Lørdag + søndag d. 4+5. maj kl: 10:00-15:00. Tilmeldingsfrist: 26/4
Sted: St. Magleby Skole

Vi smækker grøntsagerne på bordet og pakker frikadellerne væk. Vi skal 
lave mad, der giver en sund krop, der er klimavenligt og som smager godt! 
Det bliver grønt med grønt på! Vi laver vegetarisk og vegansk mad og 
snakker om hvad sund og nærende kost er og hvad det IKKE er. 
Vi skal også have nogle bøffer på armene, så vi laver funktionel træning 
udenfor som både er MEGA sjovt og hårdt. Kom med!



HUSK PORTO

NAVN

CPR.NR.

ADRESSE

POSTNUMMER/BY

MOBIL

TELEFON

HOLD

HOLD

HOLD

DRAGØR UNGDOMSSKOLE
EMAIL

"

KIRKEVEJ 8
2791 DRAGØR

Kan også afleveres på Ungdomsskolen

-Alle modtager SMS ved tilmelding -

FORÅR 2019
UNGDOMSSKOLE
DRAGØR

OPSTART 15. JANUAR

TILMELDING PÅ

WWW.DRAGOERUNGDOMSSKOLE.DK

UNGDOMSSKOLEN@DRAGOER.DKELLER VIA MAIL

ELLER PÅ

TILMELDINGSBLANKETTEN
HERUNDER...

f


