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Bokwa
Sted: Lemvig Fitness
Tidspunkt:  Torsdag kl. 18.00- 18.50
Instruktør:  Zanne

BOKWA er det nye Zumba. Træningen foregår som en slags fri dans 
kombineret med fitness. Men modsat Zumba bevæger Bokwa-udøver-
ne sig rundt til bevægelser, der efterligner bogstaver og tal. Det skulle 
ifølge Bokwas egen hjemmeside gøre træningsformen lettere at lære 
end den ellers så folkekære Zumba
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Styrketræning-Lemvig
Sted: Lemvig Fitness
Tidspunkt:  Mandag- fredag 6.30 -22.00
Instruktører:  Forskellige

Skal musklerne pudses lidt af. Så meld dig til Ungdomsskolens styrke-
træningshold på Lemvig Fitness. 
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Fitness-Motionscenter                                          
Sted: Thyborøn hallen
Tidspunkt: Torsdag 19.00 -20.00 
Instruktører:  Flere instruktører 

Trænger du til at få kredsløbet lidt i vejret og måske få en lidt stram-
mere krop generelt? Skal musklerne pudses lidt af. Så meld dig til 
Ungdomsskolens Motionscenterhold i Harboøre og Thyborøn.
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6Ønsker du at træne effektivt og samtidig have det sjovt og gå hjem 

med et stort smil på læben, så er Jumping fitness lige noget for dig. 
Jumping fitness er varierende øvelser på en speciel trampolin, både 
hurtige og langsomme til energifyldt musik. F-
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Handlettering
Sted: Lemvig Ungdomsgård
Tidspunkt:  Onsdag kl. 19.00 -21.00
Instruktør: Line

Handlettering er håndtegnede og smukt dekorerede ord og state-
ments, du selv kan skabe. Brug Letterings til at dekorere personlige 
fødselsdagskort og indbydelser, til sjove og fine mærkater, på T-shirts 
og tasker m.m. Brug Letterings til at sætte dit personlige præg på dine 
omgivelser.
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3D OLD ScHOOL - Trædrejning
Sted:  Lemtorpskolens sløjdlokale
Tidspunkt:  Torsdag kl. 18.30 -21.00 (start uge 8)

Instruktør: Henrik Breinholdt
På dette hold vil du uanset om du er nybegynder eller har prøvet 
det før, få mulighed for, at udvikle dine evner ved en drejebænk. 
Der bliver mulighed for at arbejde ud fra egne ideer såvel som 
forudbestemte emner. 
Kom og vær med til en super sjov aktivitet, der nemt giver flotte 
resultater. 
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tysk                                                         
Sted: Aftales ved holdstart
Tidspunkt:  Aftales ved holdstart
Instruktører: Aftales ved holdstart

Et godt supplement til folkeskolens tyskundervisning med mulighed 
for at få hjælp til lektierne og forbedre sine færdigheder. Hvis der er 
tilmeldinger nok, mødes vi og fastsætter i fælleskab dato og undervis-
ningssted.
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Færdselsrelateret første-
hjælp til traktor og bil
Sted: Christinelystskolen
Tidspunkt:  Torsdag aften+lørdag formiddag
Instruktør: Jens Kjær
Skal du til at tage kørekort til knallert, traktor eller bil så har du brug for 
et færdselsrelateret førstehjælpsbevis. Lær at give førstehjælp. Der er 
mødepligt til undervisningen og du skal deltage aktivt i alle øvelserne 
for, at få udstedt bevis. Varighed 8 lektioner. Pris 450 kr. 
Se tidspunkter på hjemmesiden.
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Matematik
Sted: Christinelystskolen
Tidspunkt:  Mandag kl. 17.00 -19.00
Instruktør: Dorthe Uhrskov

Undervisningen er individuelt tilrettelagt. Lektiehjælp og mulighed for 
at få træningsopgaver som er relevante for folkeskolen og ungdoms-
uddannelserne. Et godt supplement til folkeskolens matematikunder-
visning. Hvis der er tilmeldinger nok, mødes vi og fastsætter i fælleskab 
dato og undervisningssted.
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Dansk
Sted: Aftales ved holdstart
Tidspunkt:  Aftales ved holdstart
Instruktører: Aftales nærmere ved holdstart

Undervisningen er individuelt tilrettelagt. Lektiehjælp og mulighed for 
at få træningsopgaver, både skriftlig og mundtlig, som er relevante 
for folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Et godt supplement til 
folkeskolens danskundervisning. Hvis der er tilmeldinger nok, mødes vi 
og fastsætter i fælleskab dato og undervisningssted.   
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9Er du usikker i grammatikken? Har du svært ved at udtrykke dig på 
engelsk? Eller har du blot brug for lidt støtte i faget? Kurset understøt-
ter forberedelsen til folkeskolens afgangsprøve. 
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Dansk for tosprogede   
Sted: Christinelystskolen
Tidspunkt:  Mandag 15.30-17.30
Instruktører: Anne Corell og Else Olesen

Bliv bedre til mundtlig dansk. Lær grammatik på en spændende og 
anderledes måde. Herudover får du nye kontakter og venner og masser 
af øvelse i at tale og bruge dansk. Vi synger, spiller og hygger mens vi 
taler om dansk kultur og danske traditioner. 
Alle kan være med. 
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Skøjtedisco
Tidspunkt:  Lørdag 17. februar 2018
  kl. 18.00 -00.30
Instruktører: Flere instruktører
 

Er du som Bambi på glat is eller er du en vaskeægte skøjteprinsesse.
Tag med til Herning skøjtehal, hvor vi for alvor skal på glat is.

Pris 100 kr.
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Klubbernes Dag
 i Friheden
Sted: Tivoli Friheden Aarhus
Tidspunkt:  Onsdag 9. maj 2018  
Pris: 275 kr. 

Det sikre hit og afslutningen på forårets klubaftener. 
Klubbernes dag i Tivoli Friheden: Her vil det myldre med unge fra 
klubber og ungdomsskoler fra hele Jylland. 
Din pris er inklusiv transport og turpas.

Engelsk
Sted: Christinelystskolen
Tidspunkt:  Torsdag kl. 16.00 -18.00
Instruktør: Anne Corell  
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Jorden rundt med mad                                          
Sted: Christinelystskolen
Tidspunkt:  Mandag kl. 17.30 -20.30
Instruktør: Anne Corell

Vi laver mad - og nogle gange bagværk - fra forskellige lande, jorden 
rundt. Hver gang tager vi et nyt land som udgangspunkt. Kan du lide at 
kokkerere og bage så meld dig til Ungdomsskolens nye hold.
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Mini Maker-Space                                                               
Sted: Lemtorpskolen 
Tidspunkt:  Onsdag kl. 19.00-21.00
 - 4 gange fra uge 8
Instruktør: Michael
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VIP - Snigpremiere
Sted: Scala Holstebro
Tidspunkt:  Slut februar 
 - se infotavle på din skole
Instruktører: Flere forskellige

Sammen med Holstebro-Vinderup Ungdomsskoler arrangeres der i Scala Holstebro 
VIP snigpremiere på en premierefilm. Din VIP pris er inklusiv en sodavand og pop-
corn. Titlen kommer op kort tid før, så hold øje med infotavlen og hjemmesiden. Pris 120 kr. for billet og fællestransport
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Dykkerture i USK
Sted: Oplyses inden afgang
Instruktører: Bjørn (Scuba dive instructor PADI) 
 Michael (hjælper)
Pris:  Afhængig af omfang og varighed
Udstyr:  Kan lejes af os – eller medbring dit eget.

Har du taget dykkerbevis i Ungdomsskolen eller har 
du et i forvejen? Ligger det i skuffen og bliver støvet 
i skuffen, så får du nu mulighed for at bruge det.
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Girls Only                                                              
Sted: Christinelystskolen
Tidspunkt:  Onsdag kl. 15.30-17.00
Instruktør: Anne Corell 

High tree Walking                                                  
Sted: Eckernförde i Schlesvig
Tidspunkt:   Lørdag 28. april 2018
Instruktører:  Flere instruktører

Tag med op i de høje træer. Prøv High Tree Walking. Turen går til klat-
reskoven i Eckernförde i Slesvig. Her er der et kæmpe stort klatreland 
med 8 forskellige baner oppe i de høje træer. Der er lette og svære 
baner. Den vildeste går 22 meter op i luften! Se mere på 
www.hochseilgarten-eckernfoerde.de.  Pris 350 kr.

tRX  Hæng i en strop og få din kondi i top                                                 

Sted: Lemvig Motionscenter 24/7
Tidspunkt:   Tirsdag 19-20.00
Instruktør:  Graff

• Du skal træne styrke, fleksibilitet, mobilitet og balance i alle øvelser.
• Funktionel træning – kan nemt overføres til dagligdagens bevægelser.
• Belastningen er udelukkende din egen kropsvægt. 
• Du træner med kun et ophængspunkt.

Jumping fitness 
- sjov træning og god kondi

Sted: Lemvig Motionscenter 24/7
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.00 -20.00 
Instruktører:  Anne og Maibritt
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EASY LINE - sjov og effektiv træning 
Sted: Lemvig Motionscenter 24/7
Tidspunkt:  Torsdag kl. 17.00 -18.00
Instruktører:  Marianne og Lars

Easy Line hold er træning der kører efter en lampe der blinker. Der er 8 
maskiner og 8 mellemstationer. Med disse maskiner, kan man udføre 
træning der kommer hele kroppens store muskulatur igennem på en 
skånsom måde. Maskinerne bruger hydraulik og ikke vægte, så det er 
dig selv der bestemmer belastningen. Jo hurtigere desto hårdere.
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Dykning
Sted: Lemvig Ungdomsgård
Dato: Mandage fra kl. 16.30
Instruktører:  Bjørn og Michael 

Open Water Diver Kursus. Her får du muligheden for at tage det store 
PADI dykkerkursus gennem Ungdomsskolen. På Open Water Diver 
kurset får du basisviden om dykning som fritidsdykker. Kurset består af 
en teoretisk del, en pool og en åbentvands del. PADI dykkercertifikatet 
giver dig mulig for at dykke over hele verden.  Pris 900 kr.
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Knallertkørekort  (komplet pakke)

NY ALDERSGRÆNSE TIL KNALLERTKØREKORT 
Sted: Christinelystskolen
Tidspunkt:  Forskellige dage kl. 19 -21.00

Alle som er fyldt 15 år og som kører knallert, skal have et kørekort. 
Det gælder også, hvis man bare låner en knallert til en lille tur. Du skal 
være fyldt 14½, når du påbegynder undervisningen, - kørsel og teori 30 
timer. Pris komplet knallertkørekort + førstehjælp 870 kr.  
Hold oprettes løbende.
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X-FIt Høj puls og fart                                                                     
Sted: Lemvig Motionscenter 24/7
Tidspunkt:  Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 og
 onsdag kl. 19.00 - 20.00
Instruktør:  Ulf - tirsdag og Karina - onsdag

X-FIT er en træningsform der kombinerer høj intensitet med funktio-
nelle bevægelser udført med vægtstænger, medicinbolde, sjippetov, 
kettlebells og meget mere, Der stor variation, og der er aldrig 2 trænin-
ger, der er ens.
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Ungdomsskolen, Ungdomsgården samt Produktionsskolen tilbyder i et 
samarbejde med Bjørn og Michael ture ud i det ganske land (vand). 
Vi vil i løbet af foråret lave forskellige ture, når vejr og vind tillader det. 
Det kan være ture til alt fra Oddesund til Lillebælt, og måske kan vi 
finde ud af en tur til udlandet, hvem ved?

Kom og vær med, der er plads til alle, skulle dine forældre være interesserede i at deltage, 
er det også en mulighed. 
Vore ture er ikke mere ambitiøse end, at der er tid til hygge og en kop kaffe efter dykkene. 

Vi glæder os til at se jer – Bjørn og Michael 

E-Sport cS:GO                             
Sted: Ungdomsgården
Tidspunkt: Mandage kl. 19.00 -21.00 
Instruktør: Kim Kræfting                   

Kom og træn dine færdigheder i CS:Go og bliv en del af Lemvig Ungdoms-
skoles eSports hold. Vi er tilmeldt turnering med 6 andre ungdomsskoler. 
Udover træning skal du forvente at skulle spille kamp en gang om ugen. 
Der vil blive oprettet ligaer efter niveau på 5 mands hold.         
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E-Sport League of Legends                             
Sted: Ungdomsgården
Dato: Fredage kl. 19.00 -21.00 
Instruktør: Kim Kræfting                   

Kom og træn dine færdigheder i LoL og bliv en del af Lemvig Ungdoms-
skoles eSports hold. Vi er tilmeldt turnering med 6 andre ungdomsskoler. 
Udover træning skal du forvente at skulle spille kamp en gang om ugen. 
Der vil blive oprettet ligaer efter niveau på 5 mands hold.
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Glasværksted
Sted: Lemvig Ungdomsgård
Tidspunkt:  Onsdag kl. 19.00 -21.00
Instruktør: Line

Glas er et fascinerende materiale. Det er hårdt, ubøjeligt, koldt og 
alligevel blødt, føjeligt og i evig bevægelse. I smukke kreative designs 
skabes det farvede glas til moderne glaskunst af høj kvalitet. Du be-
stemmer selv, hvordan dit kunstværk skal være. Det færdige resultat får 
du med hjem. Holdet kører over 5 gange med start fra marts.
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Knallert- og 
cykelreparation
Sted: Lemvig Ungdomsgård
 7. februar til 11. marts
Tidspunkt:  Onsdag kl. 19.00 -22.00
Instruktør: Thomas Pedersen

På dette hold medbringer du egen cykel eller knallert, og så hjælper vi 
dig med at servicerer og reparerer den. Hvis du har lyst, så bliver der 
også mulighed for at prøve crossmaskiner på lukket bane.
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Konditorbageriet                                                              
Sted: Christinelystskolen 
Tidspunkt:  Lørdag 14. april kl. 10 -13
Instruktører:  Anne & Dorthe 

Kan du li’ duften i bageriet, så kom og være med til at bage de 
lækreste cupcakes/lagkager. Vi vil med fondant og creme lære 
forskellige måder at pynte kager. Dekorer din egen kageæske, til at 
tage kagerne med hjem i. 

”Girls Only” er et hold, hvor vi samles, hygger og laver en masse 
tøseting. Det kan f.eks. være make-up, hår-  og hudpleje, bagning, 
film m.m. – kun fantasien sætter grænser, og I er med til at be-
stemme fra gang til gang.

Aarhus i vinterferien
Sted: Aarhus
Tidspunkt:  12. februar 2018 kl. 9.30 -19.00
Instruktører: Flere forskellige
Pris: 150 kr.  

Her er et super tilbud i vinterferien. 
Vi skal opleve Aarhus i vinterstemning.

Der er mulighed for at opleve kunstmuseet Aros 
med den smukke regnbuegang, Den gamle by 

og meget mere. Der bliver også mulighed for 
at du og kammeraterne kan opleve byen på 
egen hånd og måske shoppe lidt. 

Der bliver rift om pladserne til denne tur          
– så hurtig tilmelding efter ”først til mølle” – 
princippet.

Du får mere præcise afgangs- og hjemkomst-
tider ved tilmelding.

På dette hold skal vi arbejde med 3D print og folieskærer. Du vil på 
holdet lære at bruge tegneprogrammer til at lave små 3D modeller 
og scanne ting. Herudover skal vi arbejde med de mange mulighe-
der som folieskæreren giver for personligt design.
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VELKOMMEN I UNGDOMSSKOLEN
Du sidder nu med Lemvig kommunale Ungdomsskoles forårssbrochure.
Vi har igen i år, prøvet at sammensætte et godt tilbud til dig, så kig det
godt igennem og se om du og dine kammerater falder over et eller flere
tilbud I kunne tænke jer at deltage / dygtiggøre jer i. Ungdomsskolen
er en frivillig og i langt de fleste tilfælde gratis skole, hvor fællesskabet
og glæden ved at lære eller opleve noget spændende er i højsædet.

Lemvig Ungdomsskole samarbejder med mange andre Ungdomsskoler
og lokale organisationer, det betyder at der i løbet af året kommer
mange små kurser, ture og endagsarrangementer, disse vil I få oplysninger
om på vores hjemmeside, desuden vil vi også uddele ”flyers” i klasserne.
Benyt jer af disse tilbud, da de ofte er nogle tilbud, der styrker sammen-
holdet mellem jer unge i kommunen.

Ungdomsskolen har igennem flere år samarbejdet med Thyborøn Ung-
domsgård, Harboøre Ungdomsklub og ikke mindst Lemvig Ungdomsgård. 
Specielt samarbejdet med Ungdomsgården udbygger vi, og det betyder, 
at Ungdomsskolens og Ungdomsgårdens aktiviteter koordineres så 
Ungdomsgårdens medlemmer kan gå på hold i Ungdomsskolen, når de 
er i klub. Omvendt kan Ungdomsskolens elever gå i klubben, når de skal 
deltage på hold der afholdes på Ungdomsgården. Personalemæssigt vil 
man også opleve tættere samarbejde på ture og hold.

Alle oplysninger om Ungdomsskolen står i brochuren, men har I spørgs-
mål, er I meget velkommen til at ringe til mig. Jeg vil ønske jer alle en 
forrygende sæson i Lemvig kommunale Ungdomsskole – vel mødt.

Husk ved indmeldelse i Ungdomsskolen at opgive dit mobilnummer, da vi 
så ad den vej kan sende SMS’er med holdstart, aflysninger m.m. Du kan 
nu bruge din UNI-LOGIN ved tilmeldinger på www.unglemvig.dk.

FORSIKRING
Lemvig Kommune har ikke en fælles ulykkesforsikring for børn og unge.
Ungdomsskolen ønsker at gøre forældrene opmærksom på dette, da det
i givet fald er forældrenes ansvar at have en ulykkesforsikring for deres
børn, som kan dække i tilfælde af, at uheldet skulle være ude, mens de
unge deltager i Ungdomsskolens undervisning og aktiviteter. I forbindelse 
med udlandsrejser anbefales det at den unge har en rejseforsikring.

OM BROcHUREN
Denne brochure er blevet delt ud til alle folkeskoleelever i 7., 8., 9. og
10. klasser, samt Lemvig Gymnasium og friskoler i kommunen.

VIGtIGt!
Der sker hele tiden noget nyt i Ungdomsskolen, så hold øje med opslags-
tavlerne på skolen eller spørg kontaktlæreren. Du kan også kigge ind på 
unglemvig.dk.

INDMELDELSE OG EVt. BEtALING
Foregår på Ungdomsskolens hjemmeside, unglemvig.dk 
senest mandag 26. januar 2018. Ved hold, hvor der er 
en betaling, er du først tilmeldt når betaling er registreret.

BESKED OM OPtAGELSE 
Du får besked pr SMS eller mail.

BINDENDE tILMELDING
Tilmeldingen til hold i Ungdomsskolen er bindende. 

HVEM KAN DELtAGE? (VÆLG SELV…)
• Alle, der har gået 7 år i skole       • Unge arbejdsløse op til 25 år.

Har du en idé til et hold eller en aktivitet i Ungdomskolen, eller er I en 
gruppe af unge, der har lyst til noget bestemt i jeres fritid??
Kontakt da Ungdomsskolen på tlf. 96 63 13 68 eller mail til ung@lemvig.dk 
og lad os se, hvad vi kan finde ud af.

GRAtIS UNDERVISNING
Undervisningen er gratis. Bøger udlånes af Ungdomsskolen, og materialer
- stof, træ, dele til elektronik o.s.v. er i de allerfleste tilfælde gratis.
På nogle hold er der dog så store materialeudgifter, at du selv må
betale et tilskud, ligesom der er deltagerbetaling til rejser, weekendture,
traktor- og knallertkørekort.

UNDERVISNINGSStARt
Undervisningen starter, når du bliver kontaktet af Ungdomsskolen på
SMS. Forventet start i uge 6/8. Hvis holdet du ønsker at deltage på, ikke
bliver oprettet, vil du blive kontaktet. Du vil så få mulighed for at vælge
dig ind på et andet hold, hvis du ønsker det.

VARIGHED
Som noget nyt strækker de fleste hold sig over 10 gange i efteråret eller
10 gange i foråret. Det er derfor muligt at vælge noget nyt omkring
december, eller du kan vælge at fortsætte på det hold, du har valgt fra
sæsonstart.

OPREttELSE AF HOLD
Normalt kræves der følgende elevantal for at oprette hold
• Almene hold kræver 12 elever
• Prøveforberedende hold kræver 10 elever

Knallertkørekort
Du kan starte undervisningen når du er blevet 14 ½ år. For at erhverve 
knallertkørekort kræver det er man har det obligatoriske kursus i færdsels-
relateret førstehjælp. Vi prøver altid at tage de ældste unge først, og kan 
derfor godt have nogle stående på venteliste til næste hold.

Download vores app!
Med ungdomsskolens nye app ”Tabulex Elev” kan du nemt tilmelde dig 
fritidsundervisning og se de mange hold, ungdomsskolen tilbyder. 
Ungdomsskolen har lanceret en ny app, der gør det muligt at kigge nær-
mere på de mange fritidshold og melde sig til via mobiltelefonen.

Appen kan downloades i Google Play eller App Store.

LEMVIG KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

High tree Walking                                                   
Sted: Eckernförde i Schlesvig
Tidspunkt:   Lørdag 28. april 2018
Instruktører:  Flere instruktører
Pris: 350 kr.
Tag med op i de høje træer. Prøv High Tree Walking. Turen går til klatre-
skoven i Eckernförde i Slesvig. Her er der et kæmpe stort klatreland med 
8 forskellige baner oppe i de høje træer. Der er lette og svære baner. Den 
vildeste går 22 meter op i luften! Se mere på 
www.hochseilgarten-eckernfoerde.de

Klubbernes Dag i Friheden 
Sted: Tivoli Friheden Aarhus
Tidspunkt:  Onsdag 9. maj 2018  
Pris: 275 kr. 

Det sikre hit og afslutningen på forårets klubaftener. 
Klubbernes dag i Tivoli Friheden: Her vil det myldre med unge fra 
klubber og ungdomsskoler fra hele Jylland. 

Din pris er inklusiv transport og turpas.

SKØJtEDIScO 
Tidspunkt:  Lørdag 17. februar 2018
  kl. 18.00 -00.30
Instruktører: Flere instruktører
Pris:  100 kr.

Er du som Bambi på glat is eller er du en vaskeægte skøjteprinsesse. 
Tag med til Herning skøjtehal, hvor vi for alvor skal på glat is.

VIP - Snigpremiere 
Sted: Scala Holstebro
Tidspunkt: Slut februar 2018 - se infotavle på din skole
Pris:  120 kr. for billet og fællestransport
Instruktører: Flere forskellige

Sammen med Holstebro-Vinderup Ungdomsskoler arrangeres der 
i Scala Holstebro VIP snigpremiere på en premierefilm. Din VIP pris 
er inklusiv en sodavand og popcorn. Titlen kommer op kort tid før, 
så hold øje med infotavlen og hjemmesiden.

LEMVIG KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE
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Ungdomsskolen
Østergade 50,7620 Lemvig
T:  96 63 13 68
M:  20 16 00 65 
E:  ung@lemvig.dk
W: unglemvig.dk

Ungdomsskoleinspektøren
træffes 9.00 - 15.00

VIP

HUSK!

Download 

vores NYE APP! 

– se hvordan på 

bagsiden!


