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Kære forældre
Tak, fordi I overvejer at lade jeres unge mennesker blive en del af det ungdomsskole-
univers, der automatisk åbner sig for dem, når de er begyndt i 7. klasse. Med al vores er-
faring, opfindsomhed og ildhu, lægger vi hvert år en række oplevelser ud til dem, som 
de kan gribe, hvis de har lyst. Til stor glæde for både dem og os har vi - også hvert år - 
glæde af mere end 2000 unge, der har valgt at udvikle sig, få læring og oplevelser i Ung-
domsskolen. I den anden ende står de kære forældre, som forsøger at holde styr på even-
tyrene, og til jer har vi udarbejdet folderen her, som besvarer nogle af de mest gængse  
spørgsmål. Er der noget, I ikke får besvaret her, er I altid velkomne til at kontakte os. I finder 
os på bagsiden. 

Hvad er Ungdomsskolens Fritidsafdeling?
Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling tilbyder mere end 80 forskellige fritidstilbud i 
Viborg Kommune. Det omfatter blandt andet Viborg, Skals, Møldrup, Rødding, Ørum, 
Hammershøj, Karup, Frederiks, Mønsted, Vridsted, Stoholm, Sparkær, Bjerringbro og 
Rødkærsbro. 
Vi forsøger at være til stede i alle afkroge af kommunen, med enten klub- eller fritid-
stilbud. Mangler I et tilbud i jeres by, så kontakt os endelig. Vi vil altid gerne have friske 
input. 

Fritidstilbuddene er:
- Fritidsundervisning, som er fordelt på en række forskellige hovedkategorier. 
  Bl.a.: Motor, Gaming, foto og teknik, Kreative fag, Musik, dance og drama, Skolefag 
  og Outdoor.
- En række ungdomsklubber, der ligger spredt i hele Viborg Kommune.
- Knallert- og traktorkørekort.
- Obligatorisk undervisning i førstehjælp til bil.
- Studierejser til udlandet, weekendture og arrangementer.

Hvem kan deltage?
Alle, der er begyndt i 7. klasse til og med den sæson, de fylder 18 år, kan benytte sig af Un-
gdomsskolens aktiviteter. Visse hold og aktiviteter er dog aldersbestemte. For eksempel er 
studierejser, kørekort og motorfag først fra 8. klasse.

Praktisk om Ungdomsskolen
Undervisningen er gratis.
Der er mødepligt til de valgte fag.
De unge har stor indflydelse på tilbuddene.
På Ungdomsskolen er det forbudt at ryge og indtage alkohol. 
Ved arrangementer er der altid ansvarlige voksne til stede.
Vi holder jer orienteret via hjemmesiden vusk.dk, facebook og instagram. Desuden kan 
eleverne blivet kontaktet via SMS-service.

Hvordan tilmelder man sig noget i Ungdomsskolen?
Man tilmelder sig på www.vusk.dk. 
Første gang, man logger ind, kan man oprette en profil. Bare klik på linket ”Opret profil” 
og følg vejledningen. Har eleven UNI-login kan dette også bruges.



Hvor foregår undervisningen?
Mange tilbud foregår på Reberbanen i Viborg, men der er også undervisning i flere af oplands-
byerne.

Hvad koster det at deltage?
Som udgangspunkt er alle aktiviteter gratis. Der er dog hold, som man skal betale for at 
deltage i. For eksempel førstehjælp og kørekort. Ved weekendture og studierejser er der 
også egenbetaling. Det fremgår tydeligt af holdbeskrivelsen på hjemmesiden, hvis der er 
betaling på holdet eller aktiviteten. 

Transport
Der kan være mulighed for at komme med i vores busordning. For at komme med i ord-
ningen, skal man gå til tilmeldingssiden og tilmelde sig det hold, der hedder Befordring.
Er I i tvivl om ordningen, kan I kontakte sekretær Benedikte Worm Møller (Se bagsiden af 
denne folder.) 
Etableres der ikke befordring i afdelingen, kan man få refusion - se næste afsnit.

Refusion af transportudgifter
Har eleven mere end 7 kilometers transport, kan I få dækket jeres udgifter til offentlig 
transport på de længerevarende kurser, som varer en halv eller hel sæson. Klarer I selv 
transporten, refunderer vi det, som svarer til, hvad det vil koste at tage de offentlige 
transportmidler (med titurskort) pr. undervisningsaften. I det tilfælde skal I bruge ske-
maet, som ligger på vores hjemmeside under Praktisk info – Transport.

Forsikring
Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og 
unge i institutioner, dagpleje og skoler. Det er derfor den unges egen ulykkesforsikring, 
der skal dække, hvis en skade opstår.

Hvordan holder du dig orienteret om, hvad der sker i Ungdomsskolen?
Via vores nyhedsbrev, I kan tilmelde jer på vusk.dk.  
På vores hjemmeside lægger vi også løbende opdateringer ud ligesom I kan følge med på 
facebook og instagram. 

Viborg Ungdomsskoles 
bygninger på Reber- 

banen i Viborg.
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