
Til dig og din klasse…..

FORÅR

2021 Gratis

KLASSE-TILBUD
UNGDOMSSKOLEN

FORÅR 2021

Aktiviteter

Mariagerfjord Ungdomsskole

 

mf-ungdomsskole



    Hold til klasser

KREA / MAKERSPACE     
Kunne jeres klasse tænke jer et klasse-
arrangement, hvor I prøver noget kreativt 
sammen, så er holdet her noget for jer.  
I kan vælge, om I vil prøve at skabe 
noget fedt i vores nye makerspace, 
hygge jer en eftermiddag i bolsje-
værkstedet eller prøve at strikke og 
hækle. Der er også mulighed for at 
arbejde med læder, beton eller 
sæbeproduktion; kun fantasien 
sætter grænser. 

Et makerspace er dels et 
teknologisk værksted, hvor man 
arbejder med digitale 
teknologier som lasercutter og 
3D-print; dels er det et 
værksted, hvor det analoge 
håndværk møder den nye 
teknologi. Kort sagt kan du 
lave alt mellem himmel og 
jord - The sky is the limit! 

Sted: Lokale steder - klub, 
skole mv. 
 
Tidsramme: Den 
specifikke dato aftales 
individuelt. 

OUTDOOR 
Jeres klasse skal vælge 
Outdoor, hvis I har lyst til 
at prøve mange forskel-
lige udendørsaktiviteter. 
Det kunne være kano, 
brunch på Trangia, 
klatring, gps-tracking i 
mørke, pizzabagning i 
skoven. Vi kan det, I vil –  
bare det er i naturen.  

Sted: Dér, hvor det 
giver mening alt efter, hvad I 
vælger! 
 
Tidsramme:  
6 – 12 timer en fredag 
eftermiddag/aften/nat eller en 
lørdag. 

FED FREDAG 
Hvis I kunne tænke jer at opbygge og afholde 

jeres eget klasse-hygge-arrangement, så er 
holdet her det rette. Vi besøger jer i klassen 

inden den fede fredag, hvor I fortæller os, 
hvordan I vil have aftenen. Vi sørger for indkøb 

mv., så vi er klar til at skabe netop det 
arrangement, I ønsker, når I kommer fredag. 

Sted: Lokale steder - klub, skole mv. 

Tidsramme: Den specifikke dato aftales individuelt. 
Fra ca. 17.00 - 23.00 en fredag. 

TRÆF ET 
VALG!

Kontakt 
os for mere 

info
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STREET-AKTIVITETER 
Er du og klassen til action med 
skateboard, løbehjul og  
BMX-cykel? Så er dette  
tilbud spot on for dig og  
dine klassekammerater.  
 
Vi har hyret et par dygtige 
street-instruktører ind, som 
kan udfordre nybegyndere  
samt de mere øvede.  
Alle bliver udfordret på lige 
netop deres niveau.  
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Sjov med 
klassen

        Tænk ikke på grej -            
         det har vi med. 

           Sted: Lokale steder 
           og mulighed for at 
            tage til Aarhus eller  
                Aalborg. 

        Tidsramme: Den specifikke dato af- 
        tales individuelt. Der lægges op til  
        eftermiddag og aften  
        efter skoletid. 

SPORT 
På dette hold kan I udfordre hinanden i 
klassen med diverse aktiviteter. 
Hvordan jeres sportsdag skal se ud, 
skal I selv være med til at planlægge. 
Det kan være et arrangement med 
klatretema, hvor I prøver kræfter med 
forskellige klatreaktiviteter.                    

Vores grejbank bugner af fedt legetøj, så vi kan lave 
den sport, I har lyst til uanset om det er krig med 
Nerf-guns, dyst i el-løbehjul eller sumobrydning. 
Kun jeres fantasi sætter grænsen.  

Sted: Lokale steder - 
klub, skole mv.  

Tidsramme: Den 
specifikke dato aftales 
individuelt

    Hold til klasser

Ring eller skriv til os: 
9711 4346 / 2333 5035 

ungdomsskolen@mariagerfjord.dk



VILD MED VAND 
Har du mod på at 
udfordre dig selv til 
vands, så er dette hold 
lige noget for dig. Vi 
tilbyder f.eks. kajak, 
dykning, SUP, 
windsurfing, water balls 
(løb på vandet), open 
water svømning og 
speedbåd med banan - 
alle kan være med. 

Holdet kører 4 fredage i 
maj/juni - ca. 3 timer 
hver gang. 
 
Vi aftaler fra gang til 
gang, hvad I vil prøve 
kræfter med. 

Vi sørger for transporten 
og aftaler med de 
tilmeldte, hvor I skal 
samles op.  

Få en anderledes lørdag! BIKE & 
BURGER er for dig, der har lyst til at  
prøve mtb-sporene i Rold Skov og 
slutte af med grin og burgere på den 
lokale burgerbar. Du kan deltage 
uanset forudsætninger, og vi tilpasser 
turen til gruppen. Du vil lære de 
grundlæggende teknikker på mtb.  
Vi sørger for udstyr og burgere.  
Du er velkommen til at medbringe 
egen cykel og/eller hjelm. 
 
Vi afvikler to hold, så der er to chancer 
for at komme med: 
Hold 1 - lørdag den 23. januar.  
Hold 2 - lørdag den 6. februar.  

Har du benzin i blodet, 
og elsker du fart og 
spænding? Kom og prøv 
kræfter med vores 
BOCARTS, som er 
terrængående gokarts. 
Vi har alt sikkerheds-
udstyr - du skal bare 
møde op.  

Vi kører både i Hobro, 
Als, Arden og Astrup. 
Mere info på hjemme-
siden. 

Har du lyst til at prøve kræfter med tidens trend - 
KERAMIK, så er holdet her lige noget for dig. Over 3 
aftener får du mulighed for at prøve kræfter med at 
formgive, brænde og glasere en ting, du efterfølgende 
får med hjem. Der er kø til keramikkurser lige nu - I 
Ungdomsskolen har vi selvfølgelig plads.  
Kurset er i Aarhus 3 eftermiddage/ aftener - vi sørger for 
transporten.  
Mere info på hjemmesiden. 

,  
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Vi gentager succesen 
med HEST. Denne gang 
i vores vidunderlige Rold 
Skov, hvor vi skal ride på 
islandske heste og nyde 
det smukke vinterland-
skab. 
Dato: Lørdag d. 16. 
januar klokken 10.00 - 
ca. 14.00.

Holdet kører i Hadsund, hvor vi mødes ved 
det gamle rensningsanlæg. 

DER FINDES MERE INFO OM ALLE HOLD PÅ VORES HJEMMESIDE. DU KAN OGSÅ 
SPØRGE UNGEAMBASSADØREN PÅ DIN SKOLE, HVIS DU VIL VIDE MERE…

Vi mødes i 
Ungdomshuset i Hobro

4Mariagerfjord Ungdomsskole
Christiansgade 10, 9500 Hobro

Web: mariagerfjordungdomsskole.dk
Mail: ungdomsskolen@mariagerfjord.dk 

Telefon: 9711 4346 / 2333 5035 

STREET ART & GRAFFITI er et hold for dig, 
der gerne vil lære at bruge spraydåsen som 
et kreativt værktøj. Her kan du lære 
teknikken bag graffiti og Street Art. Alt, hvad 
du skal medbringe, er dine egne gode ideer. 
Vi laver vores egne graffitiudtryk på bl.a. 
lærred.  
Start mandag den 3. maj 2021 kl. 17 - 20.  
Vi kører 4 mandage i træk. 

Tilmelding på vores 
hjemmeside

    Individuelle hold


