
FRITIDSTILBUD
STUDIEREJSER, WORKSHOPS, OPLEVELSER 2022/2023

Vil du med på eventyr?
Åbn for en verden af oplevelser 

for unge op til 18 år.
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Accessories 
- Design & 
upcycling
Er du træt af kedelige outfits og 
tøj, som ligner alle andres? Kan 
du lide at pynte på tøjet som 
Emily in Paris, og kan du lide at 
arbejde kreativt, så er det her 
holdet for dig. Vi laver forskel-
lige accessoires til at sætte på dit 
tøj, tasker eller i håret. Vi laver 
pins, hårbøjler, hårspænder, hår- 
elastikker, bælter og meget an-
det. Det er kun fantasien, der 
sætter grænser. 
Vi arbejder med upcycling, så 
mange forskellige ting/stoffer 
kan bruges. Vi stiller materiale 
til rådighed, men du må meget 
gerne tage noget med selv, som 
du synes kunne være spændende 
at arbejde med. Erfaring med sy-
ning er en fordel, men ikke et krav 
- alle kan være med. Læs mere og 
tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: Lørdag 10. september 
og lørdag 17. september
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Anders Mølbak
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Bålmad
Vi skal lave mad over bål. Måske har du set Nak og æd, Alene i vildmarken 
eller andre programmer, hvor der bliver lavet mad på bål. Vi skal prøve kræfter 
med kunsten at lave mad over ild, og vi forbereder et festmåltid til dem, der er 
med. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: Mandag den 19. september 
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck
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Jæger for en dag
Viborg Ungdomsskole arrangerer i samarbejde med Stoholm Jagtforening, at 
du får lov til at være jæger for en dag. Du vil i løbet af dagen blive præsen-
teret for: Lerdueskydning, se forskellige jagthunde “arbejde”, møde en rigtig 
schweisshundefører og hans hund, høre om jagttegnsprøven og prøve bl.a. 
afstandsbedømmelse, biodiversitet og vildtpleje samt lave mad over bål af 
rigtigt vildt. Det koster 25 kroner at være med, og de betales ved tilmelding. 
Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: 10. september
Sted: Stoholm
Ansvarshavende: Martin Trankjær
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Klatrezonen
På dette arrangement får du virkelig mulighed for at 
prøve dine grænser af, både på skovgynge, i frit fald, på 
svævebane og klatrevæg. Vi stiller udstyr til rådighed, du 
skal blot medbringe godt humør. Læs mere og tilmeld dig 
på VUSK-appen.

Tid: Lørdag den 1. oktober 
Sted: Viborg
Ansvarshavende: 
Nicolai Stensdal Munck
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Livreddercamp
På Livreddercamp får du færdigheder inden for livredning og kystlivredning. Du bliver klædt på 
til at kunne begå dig mere sikkert og fornuftigt i og omkring vand, og du lærer førstehjælp mv.
På den udendørs del skal vi også sejle i RIB (en virkelig hurtig gummibåd). Livreddercamp foregår 
en gang vinter (indendørs) og en gang i foråret (udendørs). Når campen er afsluttet, har du 
kendskab til livreddende førstehjælp og selvhjælp, men campen byder også på aktiviteter som 
beachflag-race, og mange andre strand- og vandaktiviteter.

Du skal kunne/have lyst til:
- at svømme 50 meter i bassinet
- at lære mere om livredning og kystlivredning
- udfordringer og at være fysisk aktiv
- at lære teori om: strand, sikkerhed ved vand og førstehjælp
Vi tager udgangspunkt i det, du kan på forhånd med målsætningen om, at du igennem træning 
bliver bedre. Vi bruger kystlivredningsudstyr som rescue boards, torpedoer, dykkermasker, 
svømmefødder, hjertestartstrænere, dukker og førstehjælpsudstyr. Læs mere og tilmeld dig på 
VUSK-appen.

Tid: 
Lørdag den  3. december
Lørdag den 13. maj
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck
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Skate- og longboardworkshop 

Skate, byg og hyg! Er du en hardcore skaterbandit eller en rookie på fire hjul? Det gør ingen-
ting! Ud over at du får lov til at bygge og designe dit HELT eget skate- eller longboard, bliver 
du også undervist i basic skatemanøvrer. Du vælger selv din type board, og du laver selv 
designet. Erfarne instruktører vil hjælpe dig med hele processen. Det bliver sjovt!
Det koster 400 kroner at være med, og dem betaler du, når du tilmelder dig. Læs mere og 
tilmeld dig på VUSK-appen.

Tid: Lørdag den 8. oktober
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck
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Smykkeværkstedet
Her har du mulighed for at lave dine egne smykker helt fra design af den rå skitse til det  
færdiglavede smykke, hvor du selv har valgt farver og materialer. Du kommer til at lære mange 
teknikker, blandt andet vil der være mulighed for at sy med perler, væve armbånd med perler 
og lære at sætte smykkedele sammen, så slutresultatet ser professionelt ud. Læs mere og til-
meld dig via VUSK-appen.

Lav smykker som en prof: 17. og 18. september 
Julegaver (også til dig selv!): 17. og 18. december 
Sommer og konfirmationstid: 31. marts-1. april
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck
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Superheroes - boys and girls
Superheroes er for dig, der ikke er bange for en udfordring eller gerne vil prøve kræfter 
med noget nyt. Måske er du højdeskræk, utryg ved at stille dig op og fortælle noget til an-
dre, måske er du ikke den første til at melde dig til nye ting, eller måske kan du bare godt 
lide at prøve dig selv af. Vi udfordrer og arbejder med dine grænser, selvtillid, selvværd i de  
hverdagsproblemer, du sikkert har stået i, naturligvis sammen med andre unge. Alle kan være 
med. Vi beskriver vores eget forbillede og finder ud af, hvad der skal til for at blive til denne. Læs 
mere og tilmeld dig via VUSK-appen. 

Onsdag den 5. oktober
Onsdag den 9 november 
Lørdag den 26. november + søndag den 27. november
Lørdag den 18. marts + søndag den 19. marts
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck



Nu kan du tage din

FRITID I LOMMEN

Til iPhone

Til android

Vi har fået en lækker app, så du kan blive inspireret, tilmelde dig nye  
tilbud og se det, du allerede er tilmeldt. Hent appen gratis i dag. Så bliver 
det hele lidt nemmere og meget sjovere. 
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Adventuretur til Nationalpark Thy
Hvis du vil starte sommerferien på en fed og aktiv måde, så tag med os til Nationalpark Thy. 
Vi får set masser af panoramaviews på vores vandreture, og vi er sammen med hinanden på 
en helt anden måde, end de fleste er vant til i dagligdagen. Vi skal sove i telt, og vi har telte 
i mange forskellige størrelser, så hvor mange af dine venner skal med? Vi handler maden og 
så tilbereder vi den sammen, for det meste over bål. Vi har fokus på hygge, fællesskab, natur-
oplevelser - og måske finder vi en sø at bade i. 
Vi laver forskellige workshops undervejs, for eksempel klatring i træer, supergynge mellem de 
store træer, sæl-safari, besøg af naturvejleder, fiskeri, Paddle Boards, navigation, saunabyg-
geri, minigolfturnering ... Det koster 400 kroner at være med. Du betaler, når du tilmelder dig. I 
prisen er inkluderet transport, lån af udstyr og mad. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: Mandag den 26. juni - onsdag den 29. juni 2023
Ansvarshavende Nicolai Stensdal Munck 
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Bornholm
Så går turen til den dejlige solskinsø. Der er betalt morgenmad, frokost og aftensmad, så det 
skal du ikke tænke på. Til gengæld skal du huske badetøj, da vi skal til klippeøen med den 
berømte Dueodde Strand. Det koster 1650 kroner at være med. Det omfatter transport, op-
hold, mad og masser af oplevelser. (Det vil være en god idé med lidt lommepenge til drikke- 
varer, gaver og is.) Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: Søndag den 25. juni - fredag den 30. juni 2023
Ansvarshavende: Ranjith Balasubramaniam
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Kanotur på Gudenåen
Oplev den smukke Gudenå og søerne ved Silkeborg i kano. Du får rig mulighed for at opleve 
noget af Danmarks smukkeste natur. Vi sætter kanoerne i ved Ry og sejler derfra mod Silkeborg. 
Vi skal overnatte i det fri, lave mad over bål og hygge under stjernerne. Det er en tur for ALLE, ny- 
begyndere og erfarne. Der vil blive fortalt røverhistorier omkring bålet, hvis du er heldig griller vi 
en skumfidus, og måske er der et godt træ, vi kan klatre i.  

Deltagerprisen inkluderer transport, lån af udstyr, overnatning i telt eller bivuak samt forplejning 
undervejs. Det koster 100 kroner at være med. Dem betaler du ved tilmelding. Læs om det hele 
og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: Lørdag den 28. maj - søndag den 29. maj.
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck og Anders Mølbak
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Klatretur til Sverige 
Har du mod på at prøve at klatre på klipper og overnatte i telt? Så tag med til Sverige i pin-
sen, hvor vi udforsker nogle af de fede klippeområder omkring Göteborg. Vi klatrer kun på 
topreb med faste topankre, dvs. ligesom hvis du skulle klatre på en klatrevæg herhjemme.  

Det koster 300 kroner at være med. Deltagerprisen inkluderer transport og færgebilletter, 
lån af udstyr, overnatning i telt eller bivuak og forplejning undervejs. Du betaler, når du 
tilmelder dig. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: Fredag den 16. juni - søndag den 18. juni 2o23
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck og Anders Mølbak
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Vigsø (fra 8. klasse)
Vigsøtræf er en populær weekend. I bor i et lækkert hus med plads til vennerne. Lørdag er den 
store aktivitetsdag med blandt andet lasergame, badeland og stort diskotek lørdag aften. Der 
kommer også unge fra andre ungdomsskoler. Læs mere i Vigsø-brochuren på vusk.dk. 

Det koster 500 kroner at være med, og dem betaler du, når du tilmelder dig. Vi åbner for 
tilmelding den 23. august klokken 15.00 på VUSK-appen eller på vusk.dk 
(Husk: Der er kamp om pladserne!)

Tid: Fredag den 23. september - søndag den 25. september



HYGGEAFTEN MED VENNERNE?
Kom i ungdomsklub. Det er gratis, og der ligger en i nærheden af jer. 
Find jeres klub, og tilmeld jer på VUSK-appen.
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London (fra 8. klasse)
 
London er den storby i Europa, hvor flest nationaliteter er repræsenteret. En rejse til London er 
som at komme kloden rundt. Vi lægger vægt på det kulturelle og I kan opleve musicals, katedraler,  
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

Planlægningsmøde: Vi skal forberede os til turen. Derfor er der mødepligt til mødet, som varer 
cirka tre timer. Datoen bliver i marts 2023, men nærmere information om dette senere. Dagen er 
for tilmeldte elever og forældre.

Det koster 3900 at være med. Vi åbner for tilmelding den 25. august klokken 15.00 på VUSK- 
appen og på vusk.dk

Tid: Lørdag den 1. april - tirsdag den 4. april
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck
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Paris (fra 8. klasse)
Vi skal se, smage og opleve, hvad Paris har at byde på, lige fra kendte turistattraktioner som  
Triumfbuen, Eiffeltårnet og Louvre til Disneyland, byens shoppingmuligheder og spændende  
restauranter. Vi skal gå os trætte i Paris’ smukke gader og på store markeder. Paris er en by, du 
aldrig glemmer. Læs mere i Paris-brochuren på vusk.dk.

Planlægningsmøde: Vi skal forberede os til turen. Derfor er der mødepligt til mødet, som varer  
cirka tre timer. Datoen bliver i marts 2023, men nærmere information om dette senere. Dagen er 
for tilmeldte elever og forældre.

Det koster 3800 at være med. Vi åbner for tilmelding den 25. august klokken 15.00 på VUSK- 
appen og på vusk.dk

Tid: Fredag den 31. marts - onsdag den 5. april
Ansvarshavende: Martin Trankjær
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Skitur til Norge (fra 8. klasse)
Kom med på ski i Hafjell - et af Norges bedste skiportsområder. Det er ligemeget, om du er 
erfaren skiløber, eller om det er første gang, du skal på ski, så finder vi de rette udfordringer. Du 
kommer til at bo med dine venner i fede lejligheder med plads til 8-12 personer. 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. Der vil også være mulighed 
for at prøve at stå på snowboard. Læs mere i skiturs-brochuren på vusk.dk

Planlægningsmøde: Vi skal forberede os til turen. Derfor er der mødepligt til mødet, som varer 
cirka tre timer. Datoen bliver i januar 2023, men nærmere information om dette senere. Dagen 
er for tilmeldte elever og forældre.
 
Det koster 3800 at være med. Vi åbner for tilmelding den 25. august klokken 15.00 på VUSK-ap-
pen og på vusk.dk

Tid: Søndag den 12. februar - fredag den 17. februar
Ansvarshavende: Anders Mølbak
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Tjekkiet (fra 8. klasse)
En rejse spækket med action, natur og kultur. Med de aktive udfoldelser på rejsen  
styrker I sammenholdet og fællesskabet, og måske oplever du, at du kan mere, end du troede.  
Aktiviteter: Sommerbobslæde, Monkey Park, Off Road Scooter, Rock City, River rafting og 
hovedstaden Prag. Læs mere i Tjekkiet-brochuren på vusk.dk

Planlægningsmøde: Vi skal forberede os til turen. Derfor er der mødepligt til mødet, som varer 
cirka tre timer. Datoen bliver i april 2023, men nærmere information om dette senere. Dagen er 
kun for tilmeldte elever og forældre.

Det koster cirka 2000 kroner at være med. Vi åbner for tilmelding den 25. august klokken 15.00 
på VUSK-appen og på vusk.dk

Tid: Onsdag den 17. maj - søndag den 21. maj
Ansvarshavende: Ranjith Balasubramaniam



Hvilke eventyr vil du med på?
Der er meget mere, end du kan finde i det her katalog. 
Faktisk er der 70 tilbud at vælge imellem, og du kan 
tilmelde dig dem alle via vusk-app en eller på vusk.dk

Tilmelding til hold åbner 27. juni 2022 

Tilmelding til Vigsø åbner 23. august 2022 klokken 15.00 

Tilmelding til studierejserne åbner 25. august 2022 klokken 15.00 

Tilmelding til Jesperhus åbner 21. november 2022 klokken 15.00 



Hvilke eventyr vil du med på?
Accessories - design & upcycling 
Adventureholdet
Adventuretur til  Nationalpark Thy

Babysitter med diplom
Bagelyst
Billedkunst
Bocart-kørsel
Bornholm
Bålmad

Drama

Elektronik
E-sport
Extrem overlevelse

Fiskeri
Freestyle football
Førstehjælp (til bil)

Girls only
Glasværksted
Guitar

Jagttegn
Jesperhustræf 
Julegaveweekend
Just dance
Jæger for en dag

Kanotur på Gudenåen
Klar til konfirmationsfesten 
Klatretur til Sverige
Klatrezonen
Knallertkørekort 
Konfirmationshår
Kreativt design

Livreddercamp
London

Matematik
Mor-datteryoga
Motorværkstedet
Move it
Musik
Musikproduktion

Paris
Personality

Raku-keramik
Ranjith og divaerne
Rockværkstedet
Rollespil

Showdance 
Sim racing
Skate- og longboardworkshop
Skitur til Norge
Slow fashion
Smykkeværkstedet
Stentøjsbrændt keramik
Styrketræning
Superheroes - boys and girls

Tegning
Tjekkiet
Traktorkørekort
Trial
Tømrerværkstedet

Ud med sproget - på engelsk
Ud med sproget - på spansk

Vigsø
Vild med mad
Volleyball - girls only

Yoga
Young action



OM TILMELDING
Det er dejligt, hvis du har besluttet dig for at melde dig til noget i  
Ungdomsskolen. 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 22/23:

1. Vi åbner for tilmelding til holdene den 27. juni 2022.
2. Vi åbner for tilmelding til studierejserne den 25. august 2022 kl. 15.00.
3. Vi åbner for tilmelding til Vigsø den 23. august 2022 kl. 15.00 og til 
Jesperhus den 21. november 2022 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, 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 faktisk er alle aktiviteter i Ungdoms- 
skolen 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. Læs mere om trans-
portudgifter på  vusk.dk under Praktisk Info - Transport.

Der er dog nogle tilfælde, hvor det er nødvendigt at betale penge. For ek-
sempel til rejser, weekendture og kørekort. Det er aldrig undervisningen, 
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 på hjemmesiden. 

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. Følg med på vusk.dk. - Og så er vi selvfølgelig til stede 
på både Facebook og Instagram. 

Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf. 8787 1904


