Forvaltningsområde

Ansvarlig

Titel

Beskrivelse

Børn og Familie

Rønshoved Skolehjem

Kultur og Fritid

Aktiv Aabenraa

Sommerferieaktiviteter - Sommerferieaktiviteter for en gruppe udsatte unge:
*Bade-og grillarrangement.
Rønshoved Skolehjem
*Lasergame.
*Vandaktiviteter.
*Tur til Aarhus (shopping og Tivoli Friheden).
*Klatrepark.
*Gokart.
Aktiviteterne afvikles i samarbejde med eksterne
instruktører.
Aktiviteterne forventes at have en kriminalpræventiv
effekt.
SUP BOARD FOR BØRN
Deltagere får lov at prøve den nye populære sportsgren,
Stand Up Paddling, hvor de bliver udfordret på både
teknik og balance.
Arrangeres i samarbejde med DGI Sønderjylland og
Varnæs-Bovrup IF.
Afvikles ved med en dag ved hhv. Kollund Strand,
Sønderstrand og Varnæs Vig.

Kultur og Fritid

Aktiv Aabenraa

ÅBEN STRANDDAG

Kultur og Fritid

Aktiv Aabenraa

Kultur og Fritid

Målgruppe

Periode

En gruppe udsatte unge på ca. 10- Uge 27-32.
15 børn og unge i alderen 12-17
år.

Udgifter
120.000 kr.

Elever på 6.-10. årgang.

Uge 32.

60.000 kr.

Aktiviteter og konkurrencer på stranden, herunder
boldspil, vandplaskeri, kongespil, disc, petanque mm.
Afvikles med en dag på Genner Strand og to dag epå
Sønderstrand.

Elever på 6.-10. årgang.

Uge 28.

15.000 kr.

WATER DAYS

3 dage i Tinglev Svømmehal og evt. Ravsted Friluftsbad
med vandaktiviter til alle aldre og niveauer.
Max. 15 deltagere
Kan evt. arrangeres i samarbejde med Tinglev IF
Svømning.

Elever på 4.-6. årgang.

Uge 32.

25.000 kr.

Folkebiblioteket

Byg små gakkede
robotter

Børnene får lov at slippe kreativiteten løs og bygge
robotter. Afvikles på Aabenraa Bibliotek/Nygadehuset.

Børn i alderen 6-9 år.

Uge 28.

25.000 kr.

Kultur og Fritid

Folkebiblioteket

Makercamp level 2

Børn og unge fra 7. årgang til 17
år.

Uge 32.

40.000 kr.

Kultur og Fritid

Folkebiblioteket

Læseaktiviteter

Elever på 4.-6. årgang.

Uge 28.

15.000 kr.

Kultur og Fritid

Folkebiblioteket

Gøglerskole

Gennem naturvidenskabelige problemstillinger arbejder
deltagerne sig frem til et fysisk produkt, som er
understøttet af faglig viden.
Afvikles på Aabenraa Bibliotek.
Besøg på Danfoss Universe indgår i campen.
3 dage med forskellige aktiviteter med fokus på læsning,
herunder læselyst, sommerbogen, læs ude / læs inde og
Mød en forfatter.
Afvikles på Aabenraa Bibliotek.
3 dage, hvor deltagerne øver sig som gøglere og ender
med at lave en gøgleropvisning i Genforeningsparken d.
5/8 kl. 14.00.
Afvikles i Nygadehuset i samarbejde med Det Lille Teater.

Elever på 5.-7. årgang.

Uge 32.

20.000 kr.

Kultur og Fritid

Folkebiblioteket

Designskole

3 dage hvor deltagerne arbejder med mode, lærer om
rokokotidens klædedragter, tegner og laver vilde
kreationer, der fremvises ved et modeshow i
Genforeningsparken d. 5/8 kl. 13.30.
Afvikles i Nygadehuset i samarbejde med Røde Kors eller
Arwos.

Elever på 5.-7. årgang.

Uge 32.

20.000 kr.

Kultur og Fritid

Folkebiblioteket

Kunstskole

3 dage, hvor deltagerne arbejder med farver, sand og
lærred. De lærer at blande farver, arbejde med lys og
skygge samt maler vilde og eventyrlige kunstværker, der
udstilles i Genforeningsparken d. 5/8.
Afvikles i Nygadehuset i samarbejde med en lokal
kunstner.

Børn i alderen 9-12 år.

Uge 32.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Kom og syng med din
lokale skulptur i
sommerferien

Kunstnergruppen Kunst ud til Folket vil give børn i
Børn i alderen 6-17 år.
Aabenraa Kommune en sjov og fantasifuld oplevelse med
de lokale skulpturer.
Kunst ud til Folket laver teater og musik om kunst for at
hive kunsten ned på jorden, så alle børn kan være med.
Gruppen turnerer rundt i Aabenraa Kommunes mindre
byer med forestillingen Røverhistorier til Kunst, hvor vi
synger og fortæller fantasifulde historier om alt fra
malerier til skulpturer.
Her er børnene blandt andet med til at digte deres egne
historier om skulpturerne. Forestillingerne tilpasses
sammensætningen af den tilmeldte gruppe.
Kan afvikles i følgende byer:
TINGLEV Den eneste ene Martin Harvey
TINGLEV Fugle i kasser Erik Heide
STUBBÆK Gæs, bronze Thorkild Junggren Have
RØDEKRO (Fladhøjskolen) Gøgeungen Gunnar Westman
RØDEKRO Dansen om guldkalven Monica Poulsen
RØDEKRO Kamp Claus Ørntoft
RØDEKRO Stående Kvinde Erling Frederiksen
PADBORG Kunsten at gemme sig -at blive set Jørgen Glud
PADBORG 8 plader akryl Ulla Ahlgren
BOV Livstegn Ole Christensen
LØJT KIRKEBY Skib og Plov Erik Brandt
KLIPLEV Udsmykning Ole Hempel
FELDSTED Vind i sejlende Hans Günther Hansen
HØJE KOLSTRUP Marie Trine Maria Høy

Uge 27-28.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Capoeira workshop

Til Capoeira Workshop kan børn og unge opleve og prøve Børn og unge i alderen 7-17 år.
at dyrke Capoeira.
Capoeira er kampsport, sang, musik, bevægelse, leg og
samvær for både nybegyndere og øvede og både drenge
og piger.
Capoeira adskiller sig fra anden kampsport ved, at man
ikke rammer hinanden, for at det skal gøre ondt, men
snarere for at vise sine evner samtidig med, at man lærer
af hinanden.
Der trænes kamp, teknikker, akrobatik, sang og musik.
Afvikles i Agoraen i Høje Kolstrup. Alternativt
Sønderstrand, hvis vejret er godt.
Afvikles i samarbejde med instruktører fra Capoeira
Senzala.
2 hold af ca. 20 børn.

3-5 dage i uge 2732.

20.000 kr.

100.000 kr.

60.000 kr.

Der etableres minimum 3 sommermusikskoler:
- En strygerskole
- En blæserskole
- En bandskole
- Evt. en guitarskole.
Hver sommerskole løber over 2 dage.
Elevernes deltagelse dagligt afhænger af de tilmeldtes
alder (yngste deltagere kortere tid – ældste deltagere
længere tid)
Endvidere differentieres i forhold til niveau.
Der afsluttes med åbent hus for forældre.
Musikskolen ønsker at engagere egne nuværende elever
som en slags hjælpelærere i forhold til undervisning og
aktiviteter for nybegyndere.
Disse vil derfor også kunne melde sig til.
Udover at være hjælpelærere skal de nuværende elever
fungere som rollemodeller, idet det er et kendemærke for
musikskolen, at aktiviteterne spænder bredt
aldersmæssigt.
Hver sommerskole drives af et lærerteam på to-tre lærere
afhængigt af antal tilmeldte
Indholdet vil være knyttet til folkeskolens læringsmål i
musik med fokus på de 3 kompetenceområder:
Musikudøvelse, Musikalsk skaben og musikforståelse.
Eleverne vil komme til at spille instrumenter, have
elementær musikteori og musikhistorie, lytte til musik og
improvisere/komponere på elementært niveau.
Kelstrup Naturskole ønsker at udbrede kendskabet til
vores kulturhistorie, herunder de gamle håndværksfag.
Derfor vil Kelstrup Naturskole sætte fokus på smedefaget,
hvor børn og barnlige sjæle får mulighed for at prøve
kræfter med det ældgamle håndværk, formning og
smedning af jern. Aktiviteterne skal være med til at
vække interessen og forståelsen for vores fælles historie
og indbyde til mange kreative timer ved den varme esse.
Aktiviteterne afvikles i samarbejde med Natur & Ungdom
Kruså.

Børn og unge 6-17 år.
(Strygerskole: Fra 0. klasse)
(Blæserskole: Fra 2. klasse)
(Bandskole: Fra 4. klasse).
(Guitarskole: Fra 3. klasse).

2 dage i hhv. uge
27 og 32.

70.000 kr.

Børn i alderen 11 år og op efter.

Uge 32 og evt.
uge 27.

35.000 kr.

I løbet af fire formiddage i sommerferien kan op til 30
børn blive ”uddannet” til Junior-natur-rangere. På de fire
dage får børnene en masse sjove oplevelser og viden om
naturen gennem naturaktiviteter og lege, herunder om
hvordan man færdes i og overlever i naturen.

Elever på 2.-7. årgang.

Uge 28.

20.000 kr.

Børn og unge i alderen 13-17 år.

Uge 27–31.

80.000 kr.

Børn og unge i alderen 13-17 år.

Uge 27–31.

15.000 kr.

Kultur og Fritid

Aabenraa Musikskole

Sommermusikskole

Skole og Undervisning

Kelstrup Naturskole

Det varme jern

Skole og Undervisning

Skovlyst Naturskole

Junior-natur-ranger

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Matrikelløs Ungdomsklub Med udgangspunkt i fritidsområdet i den enkelte by
arrangerer klubmedarbejderne flere aktiviteter, f.eks.
idræt, konkurrencer, bålmad, aktiviteter på stranden,
High park, SUP og Kajak. Klubberne formidler deres
aktiviteter igennem sociale medier. Mød op og deltag
arrangement.
Ungdomsklubben Aabenraa Midtby holder åben klub med
Sommeråben
masser af aktiviteter i og omkring stedet. Klubberne
Ungdomsklub
formidler deres aktiviteter igennem sociale medier. Mød
op og deltag arrangement.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Projekt udegående
klubmedarbejder

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Markfræs

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Skole og Undervisning

Ungdomsskolens klubmedarbejdere opsøger unge og
ungegrupperinger i eget område/by og for at skabe
relaoner til og sætte aktiviteter i gang for særligt sårbare
unge og/eller henvise til andre relevante
sommeraktiviteter.
Afvikles over to dage: en dag, hvor bilerne klargøres til
markfræskørsel, og en dag, hvor der køres på banen i
Tinglev. Der udsendes invitation til alle specialklasser og
ungdomsskolens klasser. Ungeindsatsens socialrådgivere
kan invitere unge indenfor målgruppen.

Særlig sårbare unge i alderen 1317 år.

Uge 27–31.

20.000 kr.

Særlig sårbare unge i alderen 1317 år.

2 dage i uge 2732.

15.000 kr.

Bo-cart kørsel

Aktiviteten bruges til at skabe gode relationer til
Særlig sårbare unge i alderen 13målgruppen. Der udsendes invitation til alle specialklasser 17 år.
og ungdomsskolens klasser. Ungeindsatsens
socialrådgivere kan invitere unge indenfor målgruppen.

En dag i uge 2732.

10.000 kr.

Ung Aabenraa

Tøzehold på tur

En tur til Barsø for piger fra blandt andet Ungdomsskolens Særlig sårbare unge i alderen 13særlige hold Tøzeholdet og visiterede unge fra
17 år.
Ungeindsatsen. Der medbringes mad, som tilberedes
sammen. Der udsendes invitation til Tøzeholdet.
Ungeindsatsens socialrådgivere kan invitere unge piger
inden for målgruppen.

En dag i uge 2732.

10.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Sommer Markfræs

Markfræs-hold for alle. Afvikles over to dage: en dag,
Børn og unge i alderen 13-17 år.
hvor bilerne klargøres til markfræskørsel, og en dag, hvor
der køres på banen i Tinglev.

2 dage i uge 2732.

15.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Åben scooterværksted

Værkstederne på Tinglev Hovedgade 105/ A-kl. i Tinglev Børn og unge i alderen 13-17 år.
og Lille Kolstrup 12/A-kl. i Aabenraa holder åbent. Mød op
og deltag arrangement.

En dag i uge 2732.

15.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

MTB challenge

4 eftermiddage, hvor der køres mountainbike på sporene
lokalt i og omkring Aabenraa. Deltagerne medbringer
egen cykel og hjelm eller låner en cykel.

Børn og unge i alderen 13-17 år.

Uge 29-30.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Open Water svømning

Deltagerne lærer at svømme i søen på Stenagervej i
Rødekro. Afvikles med livredder og underviser.

Børn og unge i alderen 13-17 år.

Uge 29 og 31.

10.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Streetfitness

To dage om ugen kan deltagerne træne med instruktører
på bestående fitness-spots i Aabenraa by. Mød op og
deltag arrangement.

Børn og unge i alderen 13-17 år.

Uger 27-31.

10.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

eSport Summercamp

Deltagerne gamer hver dag i en uge fra 14 til 17, f.eks.
CS-go, Fortnite og andre spil.

Børn og unge i alderen 13-17 år.

1 uge i uge 2732.

10.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Miljø-holdet Ren strand

Børn og unge i alderen 13-17 år.
Deltagerne tager én gang om ugen ud på en ny strand i
kommunen og renser op. Bagefter er der badning og
hygge på stranden. Der afsluttes med en tur til High Park.

Ugerne 27-31.

10.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Yoga udendørs

Udendørs yoga flere gange i løbet af sommeren, f.eks. på Børn og unge i alderen 13-17 år.
stranden, Galgebakken eller andre udvalgte steder. Kan
også foregå indendørs.

Uge 28-29.

5.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Streetbold

Forskellige boldspil forskellige steder i Aabenraa, f.eks.
basket, fodbold og panna. Alle kan være med. Mød op og
deltag arrangement.

Uge 27-29.

5.000 kr.

Børn og unge i alderen 13-17 år.

5.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

EU sprog-camp

Børn og unge i alderen 13-17 år.
3 formiddage, hvor der nørdes med sprogene Fransk,
Engelsk og Tysk fra kl. 9 til 13. Også landenes
forskelighed i forhold til mad inddrages, og hver dag laves
en lokal ret som afslutning.

Uge 31.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Frisbee

Frisbee, Ultimate og Discgolf på bestående baner og
græsarealer i Aabenraa. Mød op og deltag arrangement.

Børn og unge i alderen 13-17 år.

Uge 27-31.

5.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Tec-nørden

3 dage med programmering, teknologi og robotter.

Børn og unge i alderen 13-17 år.

5.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Tur til Århus

Børn og unge i alderen 13-17 år.

30.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Escaperoom

Tur, hvor deltagerne blandt andet skal se Den Gamle By,
Friheden, Escaperoom mm.
Tur til Kolding Escaperoom.

3 dage i uge 2732.
Uge 27

Børn og unge i alderen 13-17 år.

Uge 29

10.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Odense Zoo

Tur til Odense Zoo.

Børn og unge i alderen 13-17 år.

Uge 30

30.000 kr.

Skole og Undervisning

Ung Aabenraa

Tur til Djurs sommerland Tur til Djurs Sommerland

Børn og unge i alderen 13-17 år.

Uge 30

40.000 kr.

Skole og Undervisning

Vibeke Domar, vd@aabenraa.dk

Ordblinde elever på 4.-10. årgang. Uge 35.
Ordblind – anvendelse
Workshop for ordblinde elever på mellemtrinnet og
af tekniske hjælpemidler udskolingen, hvor de lærer om muligheder, når de
benytter hjælpemidler og mobiltelefon, samt får gode tips
og apps til læsning.
Afvikles på Kongehøjskolen.
Afvikles i samarbejde med Ordblindementor.dk.

Skole og Undervisning og PPR

Kongehøjskolen og PPR

Sommerkurser for
ordblindeelever

Læringsforløbet indledes med en førtest/elevsamtale, der
har til formål at sikre, at undervisningen tager
udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle
færdighedsniveau og behov for undervisning.
Læringsforløbet afsluttes med en skriftlig evaluering, der
dels beskriver elevens progression, og dels beskriver
elevens fortsatte behov for undervisning. Evalueringen
kan både bruges som arbejdsværktøj for elevens
forældre, daglige lærere samt den frivillige mentor.
Kurserne afvikles i samarbejde med Ordblindetræning.dk.

SundSkole2020

SundSkole2020

Træn som et talent

Unge i alderen 15-17 år.
Campen er målrettet unge idrætsudøvere, som træner
minimum 2 gange om ugen. Campen tilbyder professionel
styrketræning, fysisk træning, viden om kost, mental
træning og generelt en prøve på livet som en eliteudøver.
Campen styres af en ekstern konsulent med kendskab til
den eliteidrætsverdenen samt indslag fra forskellige
eksperter. Deltagerne på campen modtager et sæt
træningstøj, en drikkedunk og professionel træning i fire
dage.
Der vil også være fokus på skadesforebyggende træning,
restitution, testning, smidighed og en generel vejledning
omkring træning. Campen afvikles enten ved Arena
Aabenraa eller ved LC performance (lokalt
træningscenter) med deres respektive trænere og
eksperter.
Op til ca. 30 unge vil kunne deltage på campen.

Elever på 4.-6. årgang. Eleverne
skal være testet/vurderet
ordblinde af skolens
læsevejleder/testlærer.

Uge 29, 34 og 35.

Uge 27, 28, 29
eller 30.

15.000 kr.

10.000 kr.

120.000 kr.

60.000 kr.

SundSkole2020

SundSkole2020

Friluftscamp

Hver dag på friluftscampen vil have sit eget tema og
mulighed for fordybelse, f.eks.:
• Mountainbike på spor og gendarmerstien
• Aktiviteter ved vandet: Supboard, kanoer,
havsvømning, kapsejlads på hjemmebyggede
tømmerflåder, snorkling
• Mad på bål, sanke ingredienser i skoven
• Overnatning i shelter
• O-løb
• Arkæologi
• Snitteri og træarbejde
• Træklatring (i samarbejde med privat klatreinstruktør)
• Fiskeri i sø med fisketang eller net
• Besøg i grusgraven (Stenalder & Istid)
• Sæbekassebil
Nogle aktiviteterne kan evt. afvikles i samarbejde med
frivillige foreninger.
30-40 vil kunne deltage i friluftscampen.

Elever på 6.-10. årgang.

SundSkole2020

SundSkole2020

Skaterworkshop

3 dages workshops med skaterinstruktør forskellige steder Børn og unge i alderen 6 til 17 år.
i Aabenraa Kommune, f.eks. Genforeningshaven,
Sønderstrand og Padborg. Deltagerne lærer de
grundlæggende principper i forhold til skating.
Afvikles i samarbejde med skaterinstruktør Kim Batiste og
evt. Padborg Skatepark.

3 dage i uge 2732.

25.000 kr.

SundSkole2020

SundSkole2020

Aktivitetsmedarbejder

Aktivitetsmedarbejderen skal igangsætte aktiviteter i
5-18 årige
forskellige oplagte områder i Aabenraa Kommune, f.eks.
på strandene, i og ved haller og idrætsfaciliteter, torve,
Ramblaen og skoler. Medarbejderen igangsætter f.eks.
SUP Board, legeaktiviteter, beachaktiviteter, streetfodbold
og –basket.
Afvikles i samarbejde med Aktiv Aabenraa, lokale
foreninger og lokalråd.

Uge 27-32.

50.000 kr.

Eksterne samarbejdspartnere

Compas Congress Center

Legeland

Lille hal: 1000 m2 med diverse hoppeborge til de yngre
børn op til 7 år med opsynsområde til
forældre/bedsteforældre samt mindre café til
forfriskninger.
Stor hal: 2000 m2 med aktiviteter til de lidt ældre børn
med bl.a: Rodeotyr (bemandet), fodboldbane,
klatrepyramide, forhindringsbane, rutchebaner,
fodbolddart og hoppeborge.
Udeaktiviteter: Ca. 8000 m2 forhindringsbane med
segways, som er bemandet (Aldersgrænse min. 10 år).
Der opstilles et afskærmet areal hertil.

Uge 30 eller 31.

90.000 kr.

Børn og unge i alderen 6-16 år.

Uge 31.

175.000 kr.

Eksterne samarbejdspartnere

DGI Sønderjylland

Aktivitetsdag for børn og En aktivitetsdag, hvor børnene og de unge skal prøve
unge
forskellige idrætsgrene og aktiviteter, f.eks.:
- Klassiske idrætter som fodbold, badminton, floorball
mm.
- Forskellige boldspil som dødbold, høvdingebold og
rundbold
- Battle (papirkugle-krig) på en opsat redskabsbane
- Nye idrætsgrene som padle og pickleball
- Lege som madrasbold og ballebold
Aktiviteterne afvikles i samarbejde haller og foreninger.

Eksterne samarbejdspartnere

DGI Sønderjylland

Sommeraktiviteter med
Kajak og SUP

Eksterne samarbejdspartnere

DGI Sønderjylland

DGI’s Fodboldskole

Eksterne samarbejdspartnere

DGI Sønderjylland

DGI’s Badmintonskole

Eksterne samarbejdspartnere

DGI Sønderjylland

Girls Gym Camp

Eksterne samarbejdspartnere

DGI Sønderjylland

Drengerøvscamp

Eksterne samarbejdspartnere

DGI Sønderjylland

Multicamp

Eksterne samarbejdspartnere

DIF og DBU

Sommerferiefodbold

Eksterne samarbejdspartnere

DIF og DBU

Get2SportFodboldskole

SUP boards aktivitet af to timer:
SUP boards er stand up paddlboards, til leg balance
træning, samt meget kystnære ture.
Havkajak aktivitet af to timer:
Havkajakker er til kystnære ture.
Cross
over kajak aktivitet af to timer:
Cross over kajakker er til holdsport, konkurrence, og legture.
Aktiviteterne afvikles i samarbejde med frivillige
foreninger.
DGI’s fodboldskole er:
- Aktiv ferie
- Masser af hygge med vennerne
- Nye fodboldfærdigheder
- Et væld af sjove oplevelser
- Udfordringer
30 deltagere.
Badmintonskolen er tre dage i slutningen af sommerferien
med masser af badminton, leg og fællesskab.
20 deltagere.

Børn og unge i alderen 6-17 år.

Uge 27-32.

10.000 kr.

SUB boards: Børn fra 11 år
2 dage i uge 27Havkajak:
12 år og op.
32.
Cross over kajak:
11 år
og op

55.000 kr.

Børn og unge i alderen 6-15 år

Uge 31

25.000 kr.

Børn og unge i alderen 8-14 år.

Uge 32.

10.000 kr.

3 dage på Agerskov Ungdomsskole med gymnastik, spring Piger i alderen 10-14 år.
og danse. Ud over gymnastikken er der aktiviteter i
svømmehallen, udendørskonkurrencer og en masse
tøsehygge.
20 deltagere.
3 dage på Agerskov Ungdomsskole, hvor drengene vil
Drenge i alderen 10-14 år.
blive udfordret, få skidt under neglene og får brug for
både badetøj, arbejdstøj og sportstøj.
20 deltagere.

Uge 30-31.

20.000 kr.

Uge 31.

20.000 kr.

6 dage på Agerskov ungdomsskole. Børnene og de unge
Børn og unge i alderen 9-14 år.
skal vælge et hovedfag blandt følgende:
1. Fodbold
2. Håndbold
3. Spring
4. Svømning
5. E-sport
Børnene og de unge har 11 moduler af 2 timers varighed i
deres hovedfag.
20 deltagere.
Fodbold 2 timer en gang om ugen i Høje Kolstrup.
Børn i alderen 7 til 15 år.

Uge 26-27.

30.000 kr.

Uge 27-30.

5.000 kr.

Fodboldskole udbudt af DBU og DIF målrettet børn i
udsatte boligområder, som afvikles i Høje Kolstrup.

Uge 31.

Børn i alderen 7 til 15 år.

10.000 kr.

Eksterne samarbejdspartnere

Vejbæk Medborgerhus

LAN-Party

LAN-party med 30-40 deltagere. Der spilles forskellige
Børn og unge i alderen 10 - 17 år. Uge 28.
computerspil, som kan være både lærerige og actionbetonede. Der startes med en gåtur i Bommerlund
Plantage.
Arrangeres i samarbejde med Aktivitetshuset i Padborg
samt Faarhus ungdomsklub.
Kan foregå som en sommerlejr, hvor der i samarbejde
med en lokal spejdergruppe arrangeres overnatning i telt i
en af de omkringliggende skove.

10.000 kr.

1.740.000 kr.

