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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. 



4 Aftenhold Gaming og spil

E-sport
Kunne du tænke dig at sidde sammen med andre gamere og udvikle dit spil i et hyggeligt miljø, så er det her holdet for dig. 
Hvordan træner man rigtigt, så man føler fremgang i sit spil? Hvordan yder holdet sit optimale? Disse spørgsmål og mange flere 
vil du opleve at få styr på gennem undervisningen i E-sport. Du skal blandt andet lære:  
- at kommunikere, så du også i tilspidsende situationer kan udtrykke dig på en tydelig måde  
- at få indblik i og viden om internet-etik og blive bedre til at samarbejde med andre  
- at forstå vigtigheden af et sundt liv for at kunne præstere på højeste niveau  
- at opnå basal viden om computeren og dens opbygning (opsætning, fejlsøgning m.m.) 
Derudover får du lov til at gå på et hold, hvor du får muligheden for at være sammen med ligesindede, der deler den samme 
interesse for E-sport som dig selv. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg, Mønsted



Aftenhold        5Gaming og spil

Rollespil
Har du modet og lysten til at drage 
ud i fantastiske, farverige verdener 
fyldt med overnaturlige væsener og 
fænomener? Vil du stå side om side 
med dine allierede og bekæmpe mør-
kets kræfter, gennemskue udspeku- 
lerede mordgåder og internationale 
konspirationer? På rollespilsholdet 
kommer du til at få masser af spiltid 
med terningekast, strategisk tænkning,  
tabeller, kort og spænding. Du bliver 
trænet i at være en dygtig fortæller 
og øve dine færdigheder som game- 
master for en lille gruppe. Du har stor 
indflydelse på, hvilke genrer, tem-
atikker og spilmekanikker, der skal  
undersøges.  

Er der stemning for det, vil der også 
være mulighed for at tage ud af huset 
til liverollespil. Læs mere og tilmeld dig 
via VUSK-appen.

Sted: Viborg, Bjerringbro

Sim Racing
Har du en indre fartdjævel i blo-
det, og drømmer du om at slippe 
hestekræfterne løs? Så har du 
muligheden her, når vi slår dørene 
op til vores nye Sim Racing simu-
lationscenter, hvor fem toptunede 
simulatorer med rigtige racersæder 
og professionelt udstyr giver jer 
nye racerkørere ordentlige rammer 
at træne i.  

På holdet her vil man blive  
undervist på samme måde, som 
en racerkører bliver ude på racer- 
banerne. Vi har en ugentlig 
træningsaften, hvor der vil blive 
arbejdet både med teori og praksis. 
Vi får også mulighed for at dyste 
mod hold fra andre ungdoms- 
skoler. Læs mere og tilmeld dig via 
VUSK-appen.

Sted: Viborg 



6 Aftenhold Design og kreativitet

Kreativt design
Holdet er for dig, som er kreativ - eller 
som har lyst til at blive det. I løbet af 
sæsonen arbejder vi med alle mulige 
former for kreative udfoldelser: Almin-
delig hverdagskunst, betonstøbning,  
upcycling/recycling, Zendoodle, decou-
page, wallart, filtning, dekorer på por-
celæn, mixed media, cardboardmøbler, 
cernit, quilling, krympeplast, mal på sten, 
glas, raku og meget mere. Vi kommer til 
at lave det meste fra bunden, så der bliv-
er ingen lette løsninger, og frem for alt: 
Skal det blive godt, må det gerne tage tid 
at pusle om detaljerne. Du får resultater, 
som ikke bare kan købes. Det er dit helt 
eget design! Læs mere og tilmeld dig via 
VUSK-appen.

Sted: Viborg 

Billedkunst
Kursus for alle, der har lyst til at 
prøve kræfter med tegning, pen-
sler, maling, lærred, keramik eller 
hvad vi nu finder på. Vil du lave 
dit eget kunst og have inspiration 
til at komme ud, hvor du slet ikke 
troede, du kunne bunde, så skal 
du helt sikkert tilmelde dig billed-
kunst. Læs mere og tilmeld dig via 
VUSK-appen.

Sted: Bjerringbro



Aftenhold        7

Slow fashion
Trenden er hot, de kalder det slow fashion. Har du lyst til at lære at 
strikke eller hækle? Vil du gerne have muligheden for at blive støttet 
hele vejen fra opstart, til du står med dit færdige projekt i hænderne? 
(Måske kan du endda nå to projekter eller flere.) Du kan både være 
med, hvis du vil lære håndværket fra bunden, eller hvis du allerede 
kan strikke/hækle og gerne vil være del af et hyggeligt kreativt fælles- 
skab med hyggesnak. Om du er inspireret af @lærkebagger, @petiteknit 
eller en helt tredje er ligegyldigt. Læs mere og tilmeld dig via VUSK- 
appen.
 
Sted: Viborg

Glasværksted
Lær at designe lysestager, vaser, fantasifigurer, pynteting, billeder m.m. Der er næsten ingen grænser for mulighederne, og alle kan være 
med. Holdet afvikles i de hyggeligste omgivelser i Skive, hvor vores dygtige underviser har sit glasværksted. Du vil med garanti elske den 
hyggelige stemning på holdet. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Skive

Design og kreativitet



8 Aftenhold Design og kreativitet

Tegning
På vores tegnehold kan alle være med. 
Det betyder ikke noget, om du aldrig har 
tegnet før, eller om du er rutineret. Bare 
du har lyst til at tegne. Tegning skal nem-
lig være spændende og inspirerende. For 
at kickstarte kreativiteten laver vi tit teg-
nelege og gruppeopgaver. Ud over det, så 
tilrettelægger vi emner efter jeres ønsker. 
Vi har blandt andet haft forløb med fan-
tasy, manga, karakterdesign, animation, 
collage, klassisk tegning osv. Men lige 
meget, hvilket forløb vi begiver os ud i, vil 
du på vores hold lære noget om grund- 
begreberne inden for tegning. Emner 
som lys og skygge, perspektiv, design 
og komposition er undervisningens 
DNA. Læs mere og tilmeld dig via VUSK- 
appen.

Sted: Viborg 



Aftenhold        9

Vild med mad
Elsker du at eksperimentere i et køkken, lære nye teknikker og tilberedningsmetoder eller prøve anderledes råvarer? Kan du lide at prøve 
nye og spændende opskrifter? Interesserer du dig for mad fra andre lande? Vil du lære at sætte dit eget præg på dine retter og udvikle 
nye opskrifter, eller kan du bare godt lide god mad? Så skynd dig at melde dig til dette hold, hvor du får mulighed for at udfolde dig i 
køkkenet. Vi vil komme vidt omkring, når vi skal prøve vores talenter af, og der bliver også mulighed for, at du kan bidrage med dine 
ønsker og favoritopskrifter. Det er ikke forbudt at være vild med mad - og slet ikke at stille krav til det. Læs mere og tilmeld dig via VUSK- 
appen.

Sted: Viborg), Bjerringbro, Frederiks, Stoholm og Vridsted

Design og kreativitet



10 Aftenhold Håndværk og teknik

Elektronik
Her lærer du gennem praktisk  
arbejde, hvordan diverse elektroniske 
kredsløb opbygges og fungerer. Vi  
arbejder med forskellige kom-
ponenter og virkemåder. Du 
får mulighed for, under kyndig  
vejledning, selv at vælge konstruk-
tioner, f.eks. løbelys, rouletter,  
lysshow, forstærkere, højttalere mv. 
Læs mere og tilmeld dig via VUSK- 
appen.

Sted: Viborg

Tømrer-
værkstedet
Kunne du tænke dig at blive god til at byg-
ge noget i træ? Vi bygger mindre og større 
ting, får kendskab til brug af alt værktøjet 
i vores værktøjskasse, og du får et indblik i, 
hvad vi bruger de forskellige maskiner til.  
Du kommer til at have stor indflydelse på, 
hvilke projekter vi kommer til at arbejde 
med i løbet af sæsonen. Læs mere og til-
meld dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg



Aftenhold       11

Motorværkstedet
Du arbejder enten med biler, bocarts eller knallerter. Under alle omstændigheder kommer du 
til at få olie på fingrene. Ungdomsskolen sætter både værktøj og motorer til rådighed, men har 
du din egen knallert, må du gerne arbejde på den. Ikke nok med, at du lærer en masse om at 
reparere og vedligeholde køretøjerne, så får du også selv lov at komme ud og give den gas på 
lukkede baner. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg, Bjerringbro, Stoholm

Håndværk og teknik



12 Aftenhold Musik, dans og drama

Showdance
Har du lyst til at udfordre og udtryk-
ke dig selv med dans? Vi vil prøve 
kræfter med alt fra koreografier i girly 
showdance til styrketræning og smi-
dighed. Der skal meget til  for at blive 
en dygtig danser, og derfor arbejder 
vi også med udtryk og attitude, alt 
imens vi har det sjovt og griner med 
hinanden. Alle er velkomne på holdet 
uanset niveau. Læs mere og tilmeld 
dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg

Just dance
Vil du have det sjovt, og kan du lide at danse, 
så er Just Dance det rette dansehold for dig. 
Vi skal have en dansefest hver gang. Det er 
formålet med holdet. Just Dance er et hold, 
hvor der undervises i forskellige stilarter, fx 
hip hop, LA style, Contempoary, Foundation 
steps osv. Det bliver en danseoplevelse, vi 
skal grine, danse og så får vi et fantastisk 
sammenhold. Alle er velkomne. Læs mere og 
tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Frederiks



Aftenhold       13Musik, dans og drama

Rockværkstedet
Løber du rundt og føler dig lidt alene med dit instrument, så er vi flere, som godt kan bruge netop DIG til at give den gas. Vi spiller musik 
med gang i den. Gammelt, nyt og helt nyt. Du er med til at bestemme. En lille koncert må du forvente dukker op, så du får chancen for 
at mærke publikums glæde. Har I allerede et band, og mangler I måske en forsanger eller en guitarist eller bare et sted at få øvet, så kan 
I også melde jer til holdet.  Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg  

Guitar
Har du et brændende ønske om at lære at spille gui-
tar, eller er du allerede i gang og vil gerne blive bedre, 
så meld dig til vores guitarundervisning.  

Du vil komme til at spille på et mindre hold, så du 
virkelig får mulighed for at dygtiggøre dig.  

Første aften skal alle møde kl. 18.30-21.00 hvorefter 
der vil blive dannet hold. Læs mere og tilmeld dig via 
VUSK-appen.

Sted: Viborg



14 Aftenhold Musik, dans og drama

Musik
Har du lyst til at spille musik eller 
synge? Der vil blive mulighed for at 
få undervisning, og fokus vil være 
på, at du bliver bedre til at spille på 
et instrument, du i forvejen kender, 
men det er også muligt for dig at 
prøve kræfter med et helt nyt in-
strument. Du kan blive undervist i 
guitar, el-bas, keyboard, trommer 
og sang. Og for at få en ektra di-
mension på undervisningen og fæl-
lesskabet vil vi bruge en del tid på 
at spille sammen som et band. 
Læs mere og tilmeld dig via 
VUSK-appen.

Sted: Stoholm

Musikproduktion
Er du vild med musik, og drømmer du om at 
få udgivet din egen musik på Spotify? Kom ind 
på Ungdomsskolen, og lær at sammensætte 
dit eget track sammen med andre spirende 
musikproducere. Læs mere og tilmeld dig via 
VUSK-appen.

Sted: Viborg



Aftenhold       15Musik, dans og drama

Drama
Er der en skuespiller gemt i dig, og har lyst 
til at arbejde med dig selv og udvikle dine 
evner til at stå frem og formidle? Så kan 
dette hold være det rigtige for dig. På dra-
ma-holdet udfolder vi kreativiteten gen-
nem krop og leg. Vi arbejder med udtryks-
former, teatrets virkemidler og ikke mindst 
modet til at stå frem på scenen med et 
kunstnerisk udtryk. Læs mere og tilmeld 
dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg



16 Aftenhold Selvudvikling

Personality
Holdet er for piger, der ønsker indsigt i sig selv og at udvikle troen på sig selv. Du er med til at planlægge, hvad der kommer til at ske. 
Valgfaget kan indeholde følgende temaer:
· Trivsel: mobning, sprogbrug, sociale medier, refleksionsøvelser, samarbejdsøvelser, styrkelse af din robusthed og tro på dig selv.
· Kroppens biologi: Hvad sker der med kroppen og psyken?
· Det sunde liv: sund mad, kropsidealer, motion, mindfulness, meditation og fitness.
· Nem og lækker madlavning, kreative udfoldelser mm.
· Vil du vide, hvordan du renser og plejer ansigtet og kroppen, får indblik i wellness og lægger en pæn og enkel dagmakeup?
· Vil du lære noget om, hvordan meditation og mindfulness kan bruges, når noget er svært?
Samtidig er der mulighed for seje udfordringer som skydning, styrketræning, yoga, teambuilding, bocart og meget mere.
Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Karup



Aftenhold       17Selvudvikling

Girls only
Har du mod på at kaste dig ud i et 
sjovt og lærerigt forløb? Så hop 
med på Girls only. Her kan alle pi-
ger være med, og der er plads til os 
alle. Vi laver forskellige aktiviteter 
fra gang til gang, og alle kan være 
med. Det kan være alt fra mad-
lavning til kreative eller fysiske 
aktiviteter. Lyder det som noget 
for dig, så hop på vognen sammen 
med os, og vær med til at skabe et 
spændende forløb. Læs mere og 
tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Mønsted

Ranjith og divaerne
Væk med mærketøj, iPhone og facebook. Ude i na-
turen skal du leve helt primitivt og uden moderne 
hjælpemidler. Du skal opleve ting, som du ikke har 
prøvet før, ting, du ikke turde gøre og ting, du ikke 
tør. Kort sagt: Vi skal styrke os selv. Og vi skal på over- 
levelsestur. (Turen aftales med deltagerne efter op-
start.) Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted:  Frederiks



18 Aftenhold Skolefag

Ud med sproget - på engelsk
Kan du godt lide engelsk, og vil du gerne blive bedre til det?  Eller er du udfordret og har brug for 
lidt mere hjælp til det basale så er dette holdet for dig. Vi vil komme vidt omkring i undervisningen 
og få snakket en masse engelsk. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg

Ud med sproget 
- på spansk
Vi vil sammen udforske det spanske sprog 
med billeder, tekster, historier og film. Du vil 
lære grundlæggende hverdagsspansk, og du 
vil blive klædt på til rejsemål i den spanske og  
latinamerikanske verden. Har du tanker om  
senere at rejse til spansktalende lande, vil 
du blive rustet til det på dette hold.  Læs 
mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg



Aftenhold       19SkolefagSkolefag

Matematik
Kæmper du lidt med brøkerne, og driller Pythagoras, eller har du bare brug for at få styr 
på det basale? Så tjek ind på Ungdomsskolen tirsdag aften og få boostet dine matematik-
kundskaber i hyggelige fællesskaber. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg



20 Aftenhold Sport, action og adventure

Adventureholdet
Er du klar på en udfordring til vands, til lands og i luften, så skal du vælge vores adventurehold. Her vil du stifte bekendtskab med klatring, 
kajak, SUP, RIB-båd, fiskeri, overnatning i det fri, mad på bål og mange andre fede ting, som du også selv er med til at bestemme.  

Alle kan være med uanset erfaring, du skal bare være klar på en udfordring og regne med at have det sjovt 100% af tiden!
Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen. 

Sted: Viborg



Aftenhold       21Sport, action og adventure

Fiskeri
Er der en lystfisker gemt i dig? 
Fiskeholdet skaber fællesskab, 
inspiration og gode oplevelser 
for alle med interesse for fiskeri.
Du får mulighed for at tage på  
fisketure, og vi skal fiske lidt af 
hvert, både ved kyst, å og sø. 

Vores underviser Frederik har altid 
haft en stor passion for fiskeri, og 
sammen skaber vi et fællesskab, 
der giver ny viden, nye venskaber 
og fælles oplevelser. Læs mere og 
tilmeld dig via VUSK-appen. 

Sted: Viborg

Volleyball 
- Girls only
Volleyball er et super godt spil, fordi 
spillerne er afhængige af hinanden og 
dermed lærer man, at der er brug for, 
at alle yder en indsats for at få spillet 
til at fungere. 

Træningen vil indeholde en blanding 
af tekniske og taktiske øvelser samt 
spilsituationer. Du får mulighed for 
at lære spillet bedre at kende, og du  
bliver en del af et hold. I starten bru-
ger vi tid på at få nogle færdigheder, 
så volleyball hurtigt bliver sjovt at 
spille. Læs mere og tilmeld dig via 
VUSK-appen. 

Sted:  Viborg



22 Aftenhold Sport, action og adventure

Freestyle football
Vil du være panna-konge? Vil du lære de sejeste fodboldtricks? Vil du finde din 
indre boldmagiker frem? Så er Freestyle football helt sikkert noget for dig! Free-
style football er for alle både drenge og piger uanset niveau. Alle kan lære fodbold- 
tricks, det eneste det kræver er, at man vil lægge tid og energi i det. På holdet er der 
fokus på, at træning skal være sjovt og lærerigt. Du vil komme igennem en række 
forløb og lære om alle de forskellige elementer i freestyle- og street-fodbold. Vi 
vil studere tricks, lave fede fodfinter, forbedre vores teknik og hygge os gevaldigt 
i vores fællesskab med street fodboldkampe og freestyle fodbold-nørderi.  
Lyder det som noget for dig, så kom og vær med! Så garanterer vi for, at du vil 
lære tricks ingen af dine venner kan! Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg

Trial
Trial er balancekørsel, hvor du ikke må røre jorden med 
fødderne, når du forcerer en forhindring. Du lærer at 
kunne få en cykel til at springe op og ned af paller,  
kabelruller eller over bænke og træstammer. Vi har 
cykler og alt udstyr. Bare meld dig til - hvis du tør!
Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg



Aftenhold       23Sport, action og adventure

Styrketræning
Meld dig til styrketræning, og få professionel vejledning i lokaler med det helt rigtige udstyr. Hvordan træner man, når man skal tabe sig? 
Hvordan træner man, når man vil bygge muskler op? Hvordan træner man, når man skal holde kroppen ved lige? Lær at lytte til din krop!
Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen. 

Sted: Viborg, Rødkærsbro, Bjerringbro, Stoholm



24 Aftenhold Sport, action og adventure

Extrem overlevelse
Kan du klare presset, når ekstremerne sætter dig på prøve? I Extrem overlevelse skal du være beredt på alt. Dine grænser bliver 
prøvet af, og I lærer hinandens kvaliteter at kende. Med andre ord er dette turen, der viser, at alle har noget at byde på, og at man 
kommer længst med samarbejde. 
Som forberedelse til turen skal du igennem forskellige aktiviteter - fysiske udfoldelser og samarbejdsøvelser. Du skal lære at til- 
berede mad i naturen og stå for opbygning af lejrpladsen med enten telt eller bivuak, bygge tømmerflåde m.m.  Turen bliver tilpasset 
efter jeres niveau. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen. 

Sted: Frederiks

Move it
Ikke kedeligt, men svedeligt. 
Dette hold har utallige mulighed-
er, og du er med til at bestemme. 
Det bliver en blanding af sjove og 
anderledes boldspil, unihockey  
og gøgl. Fantastisk, forrygende og 
“farligt”. Læs mere og tilmeld dig 
via VUSK-appen. 

Sted: Frederiks



Aftenhold       25Sport, action og adventure

Young action
Kan du lide at bevæge dig? Har du lyst til at 
undervise andre i bevægelse? Har du mod på 
at tage ansvar for undervisningen? Så er dette 
noget for dig. I Young Action får du mulighed 
for at prøve bevægelse på forskellige måder. 
Der vil både være mulighed for selv at få sved 
på panden og at sørge for, at andre får det. Du 
får mulighed, for at præge undervisningen, da 
du også skal stå for dele af den. Ud over klassisk 
idræt vil vi stifte bekendtskab med friluftsliv.  
Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen. 

Sted: Karup 

Yoga
Yoga er for ALLE. Du kan sagtens være med, også selvom du har 
stramme haser, dyrker anden sport eller aldrig har prøvet yoga før. 
Yoga er nemlig en anderledes og sjov måde at styrke og strække  
kroppen på, og du skal IKKE se ud på nogen bestemt måde. 

Måske er der mange ting, du gerne vil i dit liv, og du kan 
komme til at føle dig utilstrækkelig, usikker eller forkert. 
Når vi laver yoga, er der ingen præstationskrav, fordi du og 
alle de andre på holdet deltager på nøjagtig det niveau, der 
passer til jer hver især. I Yoga er der også fokus på at bru-
ge vejrtrækningen aktivt. Når du koncentrerer dig om din  
vejrtrækning samtidig med øvelserne, er det med til at give  
kroppen og hovedet ro. Hvis du er meget aktiv, eller du har meget 
at se til og leve op til i dit liv, så kan din hjerne blive presset, og 
det kan give uro i kroppen, tankemylder, og du får måske svært 
ved at falde i søvn om aftenen. Alt dette vil du opleve, at yoga 
kan være med til at ændre. Læs mere og tilmeld dig via VUSK- 
appen. 

Sted: Frederiks
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Accessories - Design og 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 forskellige accessoires til at sætte på dit tøj, tasker eller i håret. Vi laver pins, hårbøjler, hår-
spænder, hårelastikker, bælter og meget andet. 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 syning 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

Stentøjsbrændt 
keramik
Kom og brug din kreativitet til at skabe 
krukker, brugsgenstande eller figurer. Få en 
sjov og lærerig oplevelse sammen med an-
dre unge. Holdet kører over to lørdage, hvor 
vi den ene lørdag fremstiller og den anden 
glaserer og færdiggør produkterne. Læs 
mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: 
Hold 1: lørdag den 8. og 29. oktober 
Hold 2: lørdag den 14. januar og 4. februar 
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Anders Mølbak
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Bagelyst
Der er altid en anledning til kage!
På denne workshop laver I 
mesterværkskager, som du har set 
dem i Den store Bagedyst. Du vil selv 
komme til at lave forskellige kager, 
bunde og mousser, og du bestemmer 
selv, hvilket udtryk dit mesterværk 
skal have. Det er godt at være lidt 
øvet i at lave kager, men der er plads 
til alle ambitionsniveauer.

Workshoppen er delt op i to. Vi laver 
forskellige kager, eller måske for-
bereder vi den første dag og samler 
og pynter den anden dag. Læs mere 
og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: 
Hold 1: Lørdag og søndag i uge 42 
Hold 2: Lørdag og søndag i uge 7
Sted: Frederiks
Ansvarshavende: 
Ranjith Balasubramaniam

Julegaveweekend
Lav dine julegaver selv og giv en personlig gave. Deltagerbetaling på 50 kroner betales ved tilmeldingen. 
Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: Lørdag den 19. og søndag den 20. november
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Anders Mølbak
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Klar til konfirmationsfesten
Skal du konfirmeres i foråret 2023? Så kan vi tilbyde hjælp og inspiration til bordkort, invitationer, bordpynt, taler, gæstebog, sang- 
skjulere, trykning af takkesange, takkekort og meget mere. Vi starter med at lave invitationer, så de kan blive sendt ud i god tid, og så går 
vi i gang med de andre projekter, alt efter hvad du har lyst til. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: 
Lørdag den  14. januar
Lørdag den 21. januar
Lørdag den 28. januar
Lørdag den 4. februar
Lørdag den 11. februar
Lørdag den 25. februar
Lørdag den 4. marts
Lørdag den 11. marts
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Anders Mølbak
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Raku-keramik
Raku er en spændende teknik inden 
for keramik. Vi kan lave skåle, finurlige 
figurer, pynteting mm. Vi arbejder med 
leret den første gang og glaserer og 
brænder den anden gang. Læs mere og 
tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: 
Lørdag den 21. januar
Lørdag den 4. februar
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Anders Mølbak

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 an-
det 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 tilmeld dig via VUSK-appen.

Workshops:
Lav smykker som en prof: 17. og 18. september 
Julegaver (også til dig selv!): 17. og 18. december 
Sommer og konfirmationstid: 31. marts og 1. april
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck
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Konfirmationshår
Skal din mor/søster/kusine/veninde sætte dit hår til din konfirmation? Er du lidt nervøs for, hvordan det kommer til at gå? Så kan 
du tage hende med til en hyggelig aften, hvor vi vil snakke trends, do’s and don’ts, faldgrupper, altså der hvor det virkelig kan gå 
galt. Har du selv tænkt dig at sætte det, er du selvfølgelig også velkommen.  Det er også aftenen, hvor du kan tage dine produkter, 
krøllejern, fladejern og evt pynt med, så du/I kan øve jer, få idéer, og blive hjulpet på vej. Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: Onsdag den 5. april
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck

Klatrezonen
På dette arrangement får du vir-
kelig 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 via VUSK-appen.

Tid: Lørdag den 1. oktober 
Sted: Viborg
Ansvarshavende: 
Nicolai Stensdal Munck
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Bocart-kørsel
Vi kører ved Enggården i Bjerringbro, 
hvor vi afmærker en sikker bane. Læs 
mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Tid: 17 september
Sted: Bjerringbro
Ansvarshavende: Kurt Vestergaard

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 præsenteret 
for og prøve: Lerdueskydning, se forskellige jagthun-
de “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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Skate- og longboardworkshop 

Skate, byg og hyg! Er du en hardcore skaterbandit eller en rookie på fire hjul? Det gør ingenting! 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

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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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 andre, 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. 

Tid: 
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

Mor-datteryoga 

Mor-datteryoga er for dig, der gerne vil have 
en oplevelse sammen med din mor. Vi skal 
lave helt almindelig yoga, og så skal vi lave 
sjove og udfordrende makkerøvelser, træne 
åndedrætsøvelser og i det hele taget have en 
god dag sammen, hvor der også er plads til 
at grine, fnise og hygge. Læs mere og tilmeld 
jer via VUSK-appen.

Tid: 
Hold 1: Lørdag i uge 42 
Hold 2: Lørdag i uge 7
Sted: Frederiks
Ansvarshavende: Ranjith Balasubramaniam
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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 beach-
flag-race, og mange andre spændende 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 første-
hjælpsudstyr. Læs mere og tilmeld dig på VUSK-appen.

Tid: 
Lørdag den  3. december
Lørdag den 13. maj
Sted: Viborg
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck



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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Jesperhustræf 
(for 7. klasser)
Her kan du opleve en weekend med gang i den sammen 
med 500 unge fra andre ungdomsskoler. Der er mulighed 
for masser af aktiviteter, og vi arrangerer diskotek lørdag 
aften. I bor i 6-7 personers hytter, og I står selv for mad-
lavningen. Læs mere i Jesperhus-brochuren på vusk.dk.

Det koster 400 kroner at være med, og dem betaler du, 
når du tilmelder dig. Vi åbner for tilmelding den 21. no-
vember klokken 15.00 på VUSK-appen eller på vusk.dk  
(Husk: Der er kamp om pladserne!)

Tid: Fredag den 27. januar - søndag den 29. januar

Vigsø 
(fra 8. klasse)
Vigsøtræf er en populær weekend. I bor i et lækkert hus 
med plads til vennerne. Lørdag er den store aktivitets-
dag 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
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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 – nybegyndere 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 pinsen, 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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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, naturoplevelser - 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 natur- 
vejleder, fiskeri, Paddle Boards, navigation, saunabyggeri, 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 

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, 
ophold, mad og masser af oplevelser. (Det vil være en god idé med lidt lommepenge til drikkevarer, 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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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-appen og på vusk.dk

Tid: Søndag den 12. februar - fredag den 17. februar
Ansvarshavende: Anders Mølbak

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 skal 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 kroner 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 kroner 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

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 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
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Babysitter 
med diplom
Her har du chancen for at blive en af 
kommunens bedste babysittere. Du vil 
gerne passe børn, men du føler, at du lige 
vil vide lidt mere om de små, inden du 
kaster dig ud i det. Du lærer blandt andet 
om børns udvikling, almindelige regler 
for barnepiger, børnelege, børnemad, 
bleskifte og førstehjælp. 

Du skal i praktik en hel dag i en børne-
have eller hos en dagplejer. Består du 
kurset, kan du komme i Ungdomsskolens 
babysitterkartotek. Så har vi mulighed for 
at hjælpe dig til et barnepigejob bagefter. 
Læs mere og tilmeld dig via VUSK-appen.

Sted: Viborg 
Ansvarshavende: Anders Mølbak

Jagttegn
 
Fylder du 16 år i 2022, er det måske en idé 
med Ungdomsskolens kursus i jagtteori 
(den obligatoriske prøve).
Der er en del teori, der skal læres, men vi vil 
også øve os på flugtskydningsbane, inden 
du i april slutter af med at tage jagtprøven. 
Det koster 400 kroner, som du betaler ved 
tilmelding. Læs mere og tilmeld dig via 
VUSK-appen.

Sted: 
Viborg (Ansvarshavende: Anders Mølbak)
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Førstehjælp (til bil)
 
Alle, der ønsker at erhverve sig et kørekort for første gang, 
skal gennemføre et kursus i færdselsrelateret førstehjælp. 

Holdene kører hele året, og der starter et nyt hold op cirka 
en gang om måneden. Find tider og planer på vusk.dk 
Kurset koster 200 kroner, der skal betales ved tilmelding. Du 
tilmelder dig via VUSK-appen eller på vusk.dk

Sted: Viborg
Ansvarshavende: Nicolai Stensdal Munck
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Knallertkørekort
Tag kørekort til knallert og kursus i færdselsrelateret førstehjælp til knallert samtidig! Du tilmelder dig samlet til både 
førstehjælp og knallertundervisning - det vil sige, at du automatisk tilmelder dig begge dele på en gang. 
Du vælger det kursus, der tidsmæssigt passer dig bedst (se oversigten på vusk.dk under Kørekort.) 

Knallertundervisningen varer 38 timer inklusive førstehjælp til knallert, teoriprøve og praktisk køreprøve. 
Det koster 640 kroner for det hele, og betalingen foregår ved tilmelding. Der er mødepligt til undervisningen. 
Tilmeld dig på vusk.dk eller via VUSK-appen.

Sted: Viborg eller Bjerringbro
Ansvarshavende: Martin Trankjær
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Traktorkørekort
Har du brug for et traktorkørekort som 16-årig, kan du tage det i Ungdomsskolen. Teorien foregår over 8 aftener. Ungdomsskolen betaler 
teori + 1 køretime. De resterende cirka 2.600 kroner betaler du selv. De dækker øvrige køretimer inklusive leje af traktor, lægeerklæring 
og prøvegebyr. Skal du til ny teoriprøve, skal der betales gebyr én gang til. Din kørelærer vil fortælle dig alle aktuelle priser ved holdstart. 
Læs mere og tilmeld dig på vusk.dk eller via VUSK-appen.

Sted: Viborg
Ansvarshavende: Kurt Vestergaard



Hvilke eventyr vil du med på?
Der er 70 tilbud at vælge imellem, og du kan tilmelde 
dig dem allesammen via vusk-appen eller på vusk.dk

Tilmelding til hold åbner den 27. juni 2022 

Tilmelding til Vigsø åbner den 23. august 2022 klokken 15.00 

Tilmelding til studierejserne åbner den 25. august 2022 klokken 15.00 

Tilmelding til Jesperhus åbner den 21. november 2022 klokken 15.00 



Hvilke eventyr vil du med på?
Accessories - design & upcycling, 26
Adventureholdet, 20
Adventuretur til  Nationalpark Thy, 39

Babysitter med diplom, 42
Bagelyst, 27
Billedkunst, 6
Bocart-kørsel, 31
Bornholm, 39
Bålmad, 32

Drama, 15

Elektronik, 10
E-sport, 4
Extrem overlevelse, 24

Fiskeri, 21
Freestyle football, 22
Førstehjælp (til bil), 43

Girls only, 17 
Glasværksted, 7
Guitar, 13

Jagttegn, 42
Jesperhustræf, 36
Julegaveweekend, 27
Just dance, 12
Jæger for en dag, 31

Kanotur på Gudenåen, 37
Klar til konfirmationsfesten, 28
Klatretur til Sverige, 38
Klatrezonen, 30
Knallertkørekort, 44
Konfirmationshår, 30
Kreativt design, 6

Livreddercamp, 34
London, 40

Matematik, 19
Mor-datteryoga, 33 
Motorværkstedet, 11
Move it, 24
Musik, 14
Musikproduktion, 14

Paris, 41
Personality, 16

Raku-keramik, 29 
Ranjith og divaerne, 17
Rockværkstedet, 13
Rollespil, 5

Showdance, 12 
Sim racing, 5 
Skate- og longboardworkshop, 32
Skitur til Norge, 40
Slow fashion, 7
Smykkeværkstedet, 29
Stentøjsbrændt keramik, 26
Styrketræning, 23
Superheroes - boys and girls, 33

Tegning, 8
Tjekkiet, 41
Traktorkørekort, 45
Trial, 22
Tømrerværkstedet, 10

Ud med sproget - på engelsk, 18
Ud med sproget - på spansk, 18

Vigsø, 36 
Vild med mad, 9
Volleyball - girls only, 21

Yoga, 25
Young action, 25



Godt at vide
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 Ungdomsskolen 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 transportudgifter på  vusk.dk under Praktisk Info 
- Transport.

Der er dog nogle tilfælde, hvor det er nødvendigt at betale penge. For eksempel 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 hold- 
tilmeldingen 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


