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SIDE 3 TURE

PRAKTISK 
Ugedag: Søndag-fredag

Periode: 26.06.22-01.07.22

Pris: 1650 kroner 
Beløbet betales i to rater. 

1. rate: 800 kroner ved 
tilmelding.

2. rate: 850 kroner.

Turen går til den dejlige solskinsø Bornholm. Der er 
betalt morgenmad, frokost og aftensmad, så det skal 
I ikke tænke på. Til gengæld skal I huske badetøj, da vi 
skal til klippeøen med den berømte Dueodde Strand. 

Pris: 1650 kroner inklusive transport, ophold, mad og 
masser af oplevelser. Der er 16 ledige pladser. 

Ansvarshavende: Ranjith Balasubramaniam

BORNHOLM



SIDE 4TURE

Oplev den smukke Gudenå og søerne ved Silkeborg i 
kano. Du får rig mulighed for at opleve noget af Dan-
marks smukkeste natur, og, hvis du er heldig, få set en 
havørn eller en isfugl. Vi sejler fra Ry indtil vi når dertil, 
hvor vi skal slå lejr. Vi skal overnatte i det fri, lave mad 
over bål og hygge under stjernerne. Det er en tur for 
ALLE – nybegyndere og erfarne. Der vil blive fortalt rø-
verhistorier omkring bålet, og måske er der et godt træ, 
vi kan klatre i. Eneste krav for at deltage er, at du kan 
svømme 150 meter med svømmevest.

Ansvarshavende: Anders Mølbak

PRAKTISK
Ugedag: lørdag-søndag

Periode: 18.06.22-19.06.22
Sted: Gudenåen
Pris: 100 kroner

KANOTUR 
PA GUDENAEN

.



SIDE 4 SIDE 5 TURE

.

PRAKTISK
Ugedag: fredag-mandag

Periode: 03.06.22-06.06.22
Sted: Skærgården i Sverige

Pris: 500 kroner

OBS: Fra 8. klasse og opefter.

KLATRE- OG KAJAKTUR 
I SKÆRGARDEN

Turen tager udgangspunkt fra Fjällbacka, som ligger i 
Den Svenske Skærgård. Her er mange muligheder for 
klatring og for at sejle i havkajak mellem de mange små 
øer. Vi overnatter i telt eller kajakbivuak, og så skal vi 
lave mad på trangia eller over åben ild.
For at komme med skal du deltage i et IPP1-kursus, hvor 
du lærer alt om, hvordan det er at sejle i kajak. Derud-
over skal du nogle tirsdagseftermiddage i perioden op 
til, deltage på et klatrehold, hvor du får kendskab til at 
klatre og sikre.

Ansvarshavende: Anders Mølbak



SIDE 6TURE

På denne todagstur får du virkelig mulighed for at prø-
ve dine grænser af, både på skovgynge, i frit fald, på 
svævebane med mere.

Du skal sove i trepersoners-hængekøjer eller shelter alt 
efter vejret. Du får aftensmad og morgenmad på turen. 
Turen kræver ikke særligt udstyr ud over praktisk tøj (lø-
betøj er en god idé, da det ikke sidder fast i grene), so-
vepose, liggeunderlag, dyb og flad tallerken, krus samt 
bestik (kniv, gaffel og ske). 

Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck

PRAKTISK
Ugedag: Lørdag-søndag 

Periode: 09.10.21-10.10.21
Sted: Viborg 

Pris: 50 kroner (til mad)

KLATREZONEN



SIDE 6 SIDE 7 TURE

PRAKTISK
Ugedag: Mandag-fredag

Periode: 04.07.22-08.07.22

Introdag: 07.02.22
Klokken: 18.30-20.00

Introtur: 23.04.22-24.04.22 

Pris: 650 kroner (betales ved 
tilmelding)

Vi tager på outdoortur til Norge eller Sverige, og hvordan 
turen skal skrues sammen, er I med til at bestemme. Skal 
det være MTB, vandring, klatring, kano, kajak, fiskeri eller 
noget helt andet? Vi kan nå det meste, men ikke det hele. 

På outdoorture får du set en masse, du får sved på pan-
den, og du er sammen med de andre unge på en helt 
anden måde. Vi skal sove i telt, og fokus er på hygge, 
socialt samvær, at se en masse natur og fantastiske ud-
sigter – og måske skal vi bade i de iskolde fjeldsøer. Der 
bliver lavet workshops under turen. For eksempel fiske-
ri, toptur, yoga på fjeldtop, navigation på fjeldet mv. 

Det forventes, at du er med på en introdag og en intro-
tur forud for turen. Her får I og jeres forældre alle de 
praktiske informationer. 

Du skal kunne gå 5-7 km om dagen med din egen op-
pakning på ca. 15-18 kg. 

Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck

OUTDOORTUR
TIL NORDEN



SIDE 8TURE

Vigsøtræf er en populær weekend. I bor i et læk-
kert hus med plads til vennerne. Lørdag er den store  
aktivitetsdag med masser af gang i den, blandt andet 
lasergame, atv-gocarts, colorrun, badeland og stort  
diskotek lørdag aften/nat. Der kommer unge fra andre 
ungdomsskoler. 

Læs mere i Vigsø-brochuren på vusk.dk. 

PRAKTISK
Ugedag: Fredag-søndag

Periode: 24.09.21-26.09.21
Pris: 500 kroner

OBS: Turen er fra og med 
8. klasse, og der er kamp om 

pladserne.

VIGSØ



SIDE 8

NU KAN DU TAGE DIN

FRITID I LOMMEN

Til iPhone

Til android

VI HAR FÅET EN NY OG LÆKKER APP, SÅ NU KAN DU BLIVE INSPI-
RERET, TILMELDE DIG NYE HOLD, SE DE HOLD, DU ER TILMELDT, 
SAMT BETALE NEMT OG BEKVEMT VIA DIN SMARTPHONE. 

HENT APP´EN GRATIS ALLEREDE I DAG. SÅ BLIVER DET HELE LIDT 
NEMMERE OG MEGET SJOVERE. 



SIDE 10STUDIEREJSER

London er den storby i Europa, hvor flest nationaliteter er 
repræsenteret. En rejse til London er som at komme klo-
den rundt. Vi lægger vægt på det kulturelle, og I kan op-
leve musicals, katedraler, museer, markeder, Harry Potter 
filmstudio, London Eye, Madame Tussauds og meget mere. 
Vi flyver til London og bor på et godt studenterhotel. 

Læs mere i London-brochuren på vusk.dk
   
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck

PRAKTISK
Ferie: Påsken

Ugedag: Lørdag-tirsdag
Periode: 09.04.22-12.04.22

Pris: 3800 kroner 

OBS: Turen er fra og med 
8. klasse, og der er kamp om 

pladserne.

LONDON



SIDE 10 SIDE 11 STUDIEREJSER

PARIS

Vi skal se, smage og opleve hvad Paris har at byde på, 
lige fra turistattraktioner som Triumfbuen, Eiffeltårnet 
og Louvre til Disneyland, byens shopping-muligheder 
og spændende restauranter. Vi skal gå os trætte i Paris’ 
smukke gader og på store markeder. Paris er en by, du 
aldrig glemmer, og vi lover dig en tur fuld af oplevelser. 

Læs mere i Paris-brochuren på vusk.dk

 Ansvarshavende: Martin Trankjær

PRAKTISK
Ferie: Påsken

Ugedag: Fredag-onsdag
Periode: 08.04.22-13.04.22

Pris: 3500 kroner 

OBS: Turen er fra og med 
8. klasse, og der er kamp om 

pladserne.



SIDE 12STUDIEREJSER

SKITUR
Oplev fem dage på ski i Hafjell med mulighed for snow-
boards og mange off-pist områder og bo med dine ven-
ner i super lejligheder med plads til 8-12 mand. Der er 
skiskole hver dag for nybegyndere og let øvede, så alle får 
lært at stå på ski. Alle andre tilbydes skiskole i tre dage, så 
I bliver super til at stå på ski både på og uden for pisten. 

Læs mere i skiturs-brochuren på vusk.dk

 Ansvarshavende: Kurt Vestergaard

PRAKTISK
Ferie: Vinterferien

Ugedag: Søndag-lørdag
Periode: 13.02.22-19.02.22

Pris: 3800 kroner

OBS: Turen er fra og med 
8. klasse, og der er kamp om 

pladserne.



SIDE 12 SIDE 13 STUDIEREJSER

TJEKKIET
En rejse spækket med action, natur og kultur. Med ak-
tiviteterne på rejsen styrker I sammenholdet, og måske 
oplever du, at du kan mere, end du troede. Aktiviteter: 
Sommerbobslæde, Monkey Park, Off Road Scooter, Rock 
City, River rafting og Prag. Her skal vi blandt andet ople-
ve Karlsbroen og mærke byens historiske stemning. 

Læs mere i Tjekkiet-brochuren på vusk.dk

Ansvarshavende: Ranjith Balasubramaniam

PRAKTISK
Ferie: Kristi Himmelfart

Ugedag: Onsdag-Søndag
Periode: 25.05.22-29.05.22

Pris: Cirka 2000 kroner

OBS: Turen er fra og med 
8. klasse, og der er kamp om 

pladserne.



HVILKE EVENTYR VIL DU MED PA?

VI ÅBNER FOR TILMELDING TIL 
- FRITIDSHOLD OG TURE FRA 9. AUGUST 2021
- VIGSØ FRA 23. AUGUST 2021 KL. 15.00
- REJSER FRA 25. AUGUST 2021 KL. 15.00

DER ER 70 TILBUD AT VÆLGE IMELLEM, OG DU KAN TILMELDE
DIG DEM ALLESAMMEN VIA VUSK-APP EN ELLER PÅ VUSK.DK



HVILKE EVENTYR VIL DU MED PA?
.

DER ER 70 TILBUD AT VÆLGE IMELLEM, OG DU KAN TILMELDE
DIG DEM ALLESAMMEN VIA VUSK-APP EN ELLER PÅ VUSK.DK

Alene i vildmarken
Animation
Aquaboard Fit
Babysitter - med diplom
Bagelyst
Billedkunst
Bocart, kørsel
Bornholm
DJ
Elektronik
Engelsk
eRally
E-sport
Extrem overlevelse
Freestyle Football
Førstehjælp til bil
Glasværksted
Guitar for begyndere
Guitar for fortsættere
I challenge you
Jagttegn
Jesperhustræf for 7. klasser
Julegaveweekend
Just dance
Kajaktræning på åbent vand
Kano
Kanotur på Gudenåen
Klatre-kajaktur i Skærgården
Klatring og træklatring
Klatrezonen
Knallertkørekort
Konfirmationskursus
Kreativt design
Lerdueskydning

London
Longboard- skateboardworkshop
Matematik
Mor-datteryoga
Motorværkstedet
Move it
Musik
Nak og æd
Outdoortur til Norden
Paris
Parkour
Piger med MAD-skills
Piger, stå stærkt!
Personality
Ranjith og divaerne
Recreate
Rockværkstedet
Rollespil
Showdance
Skitur til Norge
Spansk
Speedbådscertifikat
Stentøjsbrændt keramik
Styrketræning
Surf på Cold Hawaii
Tegning
Tjekkiet
Traktorkørekort
Trial
Ung med penge
Vigsø
Vild med mad
Yoga
Young action

Viborg Ungdomsskoles tilbud 2021/2022



OM TILMELDING
Det er dejligt, hvis du har besluttet dig for at melde dig til noget i Ung-
domsskolen. Vi synes, det er bedst, når vi er mange. Her er lige et par 
småting, som er rare at vide, når du skal tilmelde dig sæson 21/22:

1.  Vi åbner for tilmelding til holdene 9. august 2021.
2. Vi åbner for tilmelding til studierejserne 25. august 2021 kl. 15.00.
3. Vi åbner for tilmelding til Vigsø 23. august 2021 kl. 15.00 og til Jesperhus 
den 22. november 2021 kl. 15.00.
4. Det er altid først til mølle-princippet Jo tidligere du melder dig til, des 
større er chancen for, at du får en plads på holdet, rejsen eller turen. 
5. Du tilmelder dig via VUSK-appen eller på vusk.dk. Du klikker dig bare 
frem til det hold, du ønsker at komme på. Derefter kan det være, du lige 
skal logge ind. Det gør du med dit viborgskoler-login. Forældres login 
kan ikke anvendes. Hvis du har spørgsmål, så kan du måske finde svaret 
under Praktisk Info på vusk.dk.
6. På VUSK-appen og vusk.dk vil du altid kunne holde dig opdateret om 
nye hold og tilbud, der kan opstå i løbet af året.

OM PRISER OG BETALING
Det er ikke sikkert, du ved det, men alle aktiviteter i Ungdomsskolen 
er som udgangspunkt gratis. Undervisningen er gratis, og det er heller 
ikke udgifterne til transport, der skal holde dig tilbage, hvis du vil gå på 
et hold, der ligger i en anden by end den, du bor i. Se mere på vusk.dk.

Der er dog nogle tilfælde, hvor det er nødvendigt at betale penge. For 
eksempel til rejser, weekendture og kørekort. Det er aldrig undervis-
ningen, du betaler for, men så er det måske billetter, materialer, mad, 
overnatning eller andet. 

Når du skal betale, er det til gengæld nemt. Det foregår altid i forbindelse 
med holdtilmeldingen via appen eller hjemmesiden. Hav kreditkortet klar. 

FØLG MED
Der opstår jævnligt nye tilbud og arrangementer i løbet af året. Måske 
finder vi på at bestige et 
bjerg, holde en fest eller overnatte i en skov og lave mad over bål. Måske 
opstår der et nyt hold 
eller det kan være godt med en påmindelse, når aktiviteten nærmer sig. 
- Og så er vi selvfølgelig til stede på både facebook og Instagram. 

GODT AT VIDE


