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Hej!
Du kan bruge alle UngKoldings tilbud fra du går
i 7. klasse til du fylder 18 år.
UngKolding har mange forskellige hold, ture,
rejser og arrangementer til dig.
Du kan tilmelde dig som du vil til vores:
*
*
*

Fritidshold
Ture og rejser
Ungdomsklubber

#Fritidshold:

Fritidsundervisningen varer 10 uger med en fast
ugentlig mødedag. Fritidsholdene er inddelt i 8
kategorier, så du kan finde lige det, der passer
til dig.
På fritidsholdene er der mødepligt, så du skal
melde afbud, hvis du ikke kan komme. På enkelte
hold kan der være en egenbetaling.

#Ture og rejser:

UngKolding laver hvert år en masse spændende
ture og rejser. Tag med til Berlin, Heide Park,
kanotur, adventureweekend eller SummerCamp. På
alle ture og rejser er der egenbetaling.

#Tilmelding:
Du kan tilmelde dig alle vores tilbud på
www.ungkolding.dk
Du skal logge ind med uni-login.

#Fritidshold:

Sidste tilmelding er d. 22. januar 2019.
De fleste af vores fritidshold starter i uge 5.
Det vil sige fra d. 28. januar og frem.
Alle undervisningsdatoer og tilmeldingsfrister
kan ses på www.ungkolding.dk

#Ture og rejser:

Til vores ture og rejser er der forskellige
tilmeldingsfrister. Her skal du betale, når du
melder dig til.

#Ungdomsklubber:

Alle vores Ungdomsklubber starter i uge 2.
Det vil sige fra d. 7. januar og frem. Vores
ungdomsklubber er gratis og der er ingen
tilmelding. Du kommer bare i den klub, du gerne
vil.

#Følg UngKolding på Facebook!
UngKolding og alle vores ungdomsklubber er på
Facebook.
Her kan du se nye aktuelle aktiviteter og
følge med i, hvad der sker i de enkelte
Ungdomsklubber. Desuden har flere fritidshold
deres egen side.
Du kan altid se og tilmelde dig vores nye fede
tilbud på www.ungkolding.dk

#Følg UngKolding på Instagram!
UngKolding er også på Instagram. Her kan
du løbende følge med i nogle af de mange
aktiviteter i UngKolding.

#Spændende hold lige nu!
Streetart og Graffiti
Holdet for dig, der gerne vil lære at bruge
spraydåsen som et kreativt værktøj. Her kan du
lære teknikken bag graffiti og streetart. Alt
hvad du skal medbringe er dine egne gode ideer.
Fransk
Er du vild med fremmedsprog? Du vil komme til at
lære det smukke franske sprog samt få kendskab
til fransk kultur, film og mad.
Streetfood
Lav en masse spændende og anderledes mad og bliv
dygtigere til kokkeriet. Måske har du også en
favorit ret, du gerne vil kunne lave. Vi laver
Street Food fra hele verden.
Robotbygning
Drømmer du om at bygge en robot eller en skør
maskine? Her får du lov at bygge robotter og
maskiner - både efter instruktioner og egen
fantasi.
Droneflyvning
På UngKoldings dronehold flyver vi med vores
egne droner. Du vil lære at styre og programmere
dronerne samt udføre forskellige opgaver med
dem.
LAN-party
Game-amok i en hel weekend! Du kommer til at
game sammen med andre med samme interesse og
mulighed for at udvikle dine spilleevner.

#Kategorier for Fritidshold:
UngKolding har inddelt holdene i 8 kategorier.
Design og kreativ
Her slipper du din fantasi løs og arbejder med
materialer som stof, glas, papir, beton, sølv
og meget mere. Du lærer at arbejde fra idé til
færdigt produkt.
IT og medier
Her kan du udleve din gamerdrøm, gå til LANparty, lave videoproduktioner, flyve med droner,
programmere og konstruere robotter eller tage de
fedeste fotos i studie eller on location.
Mad og livsstil
Det er ren velvære! Du kan lære at lave mad
fra hele verden, finde din indre ro gennem
mindfulness, lægge den perfekte makeup eller
bage masser af kager.
Motor og ræs
Ka du li’ kubik? Du kan køre gokart eller
bocart, og du er garanteret sorte fingre og en
duft af benzin.

Sport og outdoor
Er du naturmenneske, der elsker adventure,
fiskeri, kanotur eller træklatring, så finder du
sikkert et hold her, der passer dig. Du kan også
være med på vores Skaterhold eller give den gas
til Fitness.
Musik og dans
Få sved på panden i danselokalet eller lær at
spille guitar. Har du lyst til at spille i et
band eller synge i kor, finder du det også her.
Sprog og skolefag
Vil du lære japansk, fransk eller et andet
fremmedsprog? Måske vil du bare blive endnu
dygtigere til matematik og dansk? Her er
undervisning til dig, der er virkelig dygtig, og
til dig, der har brug for et ekstra skub med det
faglige.
Godt og blandet
Vil du være med til at lave spændende
ungemiljøer i vores klubråd? Du kan også få
speedbådsbevis eller duelighedsbevis.

#Knallertkørekort:
Skal du have knallertkørekort?
Så gør du følgende:
1.

På www.ungkolding.dk skal du finde et hold
i færdselsrelateret førstehjælpshold.		
Tilmeld dig og betal for holdet.

2.

Når holdet i færdselsrelateret førstehjælp
er gennemført, kan du tilmelde dig et
knallerthold.

3.

Når du tilmelder/betaler på hjemmesiden for
knallertholdet, skal du være særlig opmærk
som på at det løber over flere datoer, og
at du skal kunne være med til hele forløbet
for at få dit kørekort.

Yderligere oplysninger på www.ungkolding.dk
under knallert.

#Rejser og ture:
Berlin
Oplev den fede by Berlin sammen med dine
kammerater. Mærk pulsen i en storby og få
også tid til shopping. Se Brandenburger Tor,
Kurfürstendamm, Rigsdagen, kør med S- og U-Bahn,
kom op i Fernsehturm, se KaDeWe, Check Point
Charlie, Postdamer Platz og alt det du har hørt
om.
Adventureweekend
Tag med på en weekend fyldt med masser af
spændende og udfordrende aktiviteter ude i
naturen. Lav mad på bål og oplev natten i det
fri. Der bliver gang i den!
MTB – Klatretur i Harzen
En uge i sommerferien med mountainbike ned af
bjerget, bueskydning, geocaching og klatring.
Der bliver masser af aktiviteter, men også tid
til hygge og shopping.
Heide Park
Tag med til Heide Park syd for Hamborg. Prøv
alle de fede forlystelser og specielt de mange
vilde rutsjebaner! Spil busbingo på turen og køb
ind ved grænsen på vejen hjem.

#Klubråd og UngKoldingRåd:
I alle Ungdomsklubber er der et klubråd, hvor du
kan være med til at bestemme, hvad der skal ske
i din klub.
Det er for dig, der vil være med til at skabe
fede muligheder og et fedt ungemiljø.
I dit klubråd kan du:
*
*
*

Være med til at bestemme, hvad der sker i
din klub
Komme med gode idéer til nye initiativer i
UngKolding
Være med til at bestemme indretningen i din
klub

UngKoldingRådet samler unge fra alle klubrådene
i UngKolding. Her kan du få indflydelse på alle
aktiviteterne i UngKolding – lige fra ture og
rejser og til nye fritidshold.
UngKoldingRådet afholder også Unge på Tinge,
hvor der debatteres aktuelle emner mellem unge
og politikere.
Du kan komme til deltage i UngDanmark, hvor
vi mødes med andre unge fra hele Danmark til
hygge og diskussion af jeres egne emner. Du kan
også få mulighed for at deltage i folkemødet i
Bornholm.
Så meld dig ind i klubrådet i din Ungdomsklub.

#Ungdomsklubber:
UngKolding har ungdomsklubber følgende steder:
*
*
*
*
*
*
*

Christiansfeld
Vamdrup
Lunderskov
Skovparken
Lyshøj
Fabriksvej
C.F.Tietgensvej

Alle ungdomsklubber er gratis og åbne klubber.
Du behøver altså ikke gå til undervisning for at
komme i ungdomsklubberne.
Du kan se åbningstiderne for din klub på
www.ungkolding.dk.
Vi har en masse aktiviteter for dig, der har
lyst til at prøve noget sjovt sammen med andre
unge.
Er du FIFA-konge, dansestjerne, poolchamp eller
vil du bare hænge ud i klubben glæder vi os til
at se dig.
Tjek aktiviteterne på din klubs facebookside.

Kategori

Hold

Design og kreativ Håndværk og design

Musik og dans

Sport og outdoor

Sted

Dag

AL-VI

Tirsdag

Ungtøjdesign

FAB

Tirsdag

Glasværksted

CFT

Torsdag

Streetart/graffiti

FAB

Mandag

Hiphop dans

CHR

Mandag

UngBand 1

CHR

Mandag

Guitar 1

CHR

Torsdag

UngBand 2

CFT

Torsdag

Guitar 2

CFT

Tirsdag

Drumcorps

CFT

Onsdag

Kor/sang

CFT

Onsdag

Fitness 2

CFT

Onsdag

Tøsefitness 1

CFT

Tirsdag

Tøsefitness 2

CFT

Tirsdag

Bridge

FAB

Onsdag

Fitness 3

CHR

Torsdag

Skaterhold

FAB

Tirsdag

Trænerspiren DGI

CFT

Torsdag

Duelighedsbevis

CFT

Onsdag

Kategori

Sprog og skolefag LektieCafe 1

Motor og knallert

IT og medier

Hold

Sted

Dag

CHR

Torsdag

LektieCafe 2

VAM

Torsdag

Fransk begyndere

CFT

Torsdag

Japansk begyndere

FAB

Onsdag

Dansk - Lektiehjælp

CFT

Torsdag

Engelsk Lektiehjælp

CFT

Tirsdag

Engelsk FP (9.kl og op)

CFT

Torsdag

Dansk - Udvekslingsstuderende

CFT

Tirsdag

Matematik FP

CFT

Tirsdag

Matematik Lektiehjælp

CFT

Torsdag

Tysk lektiehjælp

CFT

Onsdag

Dansk FP

CFT

Tirsdag

Arabisk

FAB

Tirsdag

Bocart 1

CFT

Tirsdag

Gokart 3

CHR

Torsdag

Traktorteori

FAB

Onsdag

Foto og Billedbehandling 3

CFT

Torsdag

3D Print 2

FAB

Tirsdag

Robot - programmering

CFT

Torsdag

Kategori

Mad og livsstil

Godt og blandet

Hold

Sted

Dag

Robot- Konstruktion

FAB

Onsdag

Boardgame

CFT

Torsdag

Droner

CFT

Tirsdag

Konditor Banditter

CFT

Tirsdag

Street food

CFT

Onsdag

Kokkeskolen 1

CHR

Torsdag

Makeup og hudpleje - begyndere

FAB

Onsdag

Bageholdet

FAB

Onsdag

Kokkeskolen 2

FAB

Tirsdag

Rygestopkursus

CFT

Torsdag

Mindfulness

FAB

Torsdag

Klubråd

UKLUB

Man-tors

UngKoldingRåd

CFT

Onsdag

Speedbådsbevis

CFT

***

Kategori

Weekend, ture og
rejser

Hold

Sted Dato Pris

LAN-party 4

BJE

1-3. februar

0,-

Sprog-lørdag

CFT

16. marts

0,-

Tech-lørdag

FAB

23. marts

0,-

LAN-party 5

BJE

15.-17. marts

0,-

LAN-party 6 FINALE

CFT

5-7 april

0,-

Klatretur

CFT

27. april

100,-

Adventureweekend

CFT

11-12. maj

100,-

Motorsportstur

CFT

Maj

Berlin

CFT

30/5 - 2/6

Heide Park

CFT

8. juni

400,-

Vandski

CFT

22. juni

250,-

Fiskecamp

CFT

Sommer
2019

***

SummerCamp - EU

CFT

Sommer
2019

***

Kanotur - Sverige

CFT

22/5 + 4/7
- 9/7.

1550,-

MTB-Klatre rejse Tyskland Harzen

CFT

4/8-10/8

2500,-

Forkortelser:
*** = Priser og nærmere info kommer senere.
AL-VI= Alminde Viuf
CFT = C. F. Tietgensvej 7C, Kolding.
FAB = Fabriksvej 22, Kolding.
CHR = Christiansfeld.
VAM = Vamdrup.
BJE = Sdr. Bjert.
UKLUB= Ungdomsklub.

***
2300,-

TILMELDING SENEST
DEN 22. JANUAR 2019
Har du brug for at kontakte UngKolding, kan du
gøre det på følgende måde.
Ungdomsskolen Kolding
C. F. Tietgensvej 7c,
6000 Kolding
Email: ung@kolding.dk
Tlf:
79 79 70 70

Afdelingsleder
Michael Christensen
Email: micc@kolding.dk
Tlf:
30 54 66 11

Afdelingsleder
Ahmad Nasser
Email: ahna@kolding.dk
Tlf:
21 17 50 63

Afdelingsleder
Trine Duedahl Have
Email: trhav@kolding.dk
Tlf:
91 16 81 75

Du kan finde flere oplysninger på:
www.ungkolding.dk

