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ÅBEN SKOLE SAMARBEJDE
Du sidder med en publikation fra
Fritid & Læring Vest – UngOdense.
Da vi oplever, at mange skoler efterspørger samarbejdsmuligheder
med ungdomsskolen, har vi valgt
at lave denne oversigt for at synliggøre og inspirere til nye fælles
tiltag til gavn for børn og unge.
Udbuddet er mangfoldigt og giver
skolerne mulighed for, sammen
med os at skabe nogle anderledes
attraktive fritids- og læringstilbud i nogle andre rammer, der
kan være med til at motivere og
understøtte børn og unges læring
og udvikling.

Vi kan som beskrevet, indgå i
åben skolesamarbejder omkring
emneuger, fordybelsesdage,
trivselsforløb, valgfag m.m. Som
udgangspunkt er det kun de længerevarende forløb, såsom valgfag, der vil betyde en udgift for
skolen. Dette afklares selvfølgelig i
en dialog med jer.
Det er kun fantasien der sætter
grænser for aktiviteter, så hvis I
bliver inspireret og har nye forslag
til mulige samarbejder, så er vi
klar til at mødes med jer.
God læselyst
Connie Winther
Fritid & Læring Vest

KUNST OG DESIGN
Ungdomsskolen har samlet
knowhow og kompetencer i at
arbejde med kunst og design, som
undervisningsforløb eller som del
af større projekter. Der har været udsmykninger med streetart,
byrums installationer, upcycling,

betonskulpturer, i kombination
med værkstedsaktiviteter med
keramik, tekstil og design, tegning
og maling, blomster og mange
crossover aktiviteter. Vi har mange
kreative lærerkræfter og værksteder der kan bringes i spil.

Kontakt
Ungdomshuset – Nørregade 60 – 5000 Odense C
Karsten Damgaard – kada@odense.dk – 29107124

STREETAKTIVITETER
ODENSE STREET HOUSE er en
skatehal, hvor udgangspunktet
er en åben fleksibel ramme om
fysisk udfoldelser af nuværende
streetkulturer som skate, løbehjul,
rulleskøjter, BMX og parkour.
Hallen har desuden en lille dansesal med trægulv, musikanlæg og
spejle til streetdans som Hip Hop,
dancehall og performance.

Vi laver forskellige undervisningsforløb for skoler i forhold til idræt
og bevægelse og har et klassesæt
med skateboards og sikkerhedsudstyr.
Læs mere på vores hjemmeside
www.odensestreethouse.dk

Kontakt
Odense Street House - Grønløkkevej 8 - 5000 Odense C
Mike David Patterson - midp@odense.dk – 29443341

TEKNOLOGI OG INNOVATION
I CLUBHOUSE ODENSE tilrettelægger og udbyder vi jævnligt
forskellige forløb for folkeskoler,
friskoler og ungdomsuddannelser.
Vi kan lave skoleforløb i vores
MakerSpace og i vores klassiske
Medieværksted. Forløbene kan
være lige fra lasercuttede smykker
og t-shirt tryk, spildesign i Scratch
eller Unity til programmering af
Micro:Bit, Arduino og Raspberry
Pi.
De forskellige temaer kan tilret-

telægges som workshops der
varer mellem fire lektioner og to
uger, og som deciderede valgfag der kan løbe over et halvt til
helt skoleår. Vi vil gerne indgå en
dialog med klassens lærere, så vi
får skruet det helt rigtige tilbud
sammen til jer, både hvad angår
indhold, niveau og varighed.
I kan se eksempler på undervisningsforløb på vores hjemmeside
www.computerclubhouse.dk

Kontakt
Clubhouse Odense – Nørregade 60 – 5000 Odense C
Maria Friis – mnh@odense.dk – 26127832

Coding Class forløb i samarbejde med IT-branchen
- Søhusskolen på virksomhedsbesøg hos Umbraco

NATUR- OG FRILUFTSCENTER
SKIBHUSGÅRDEN på Skibhusvej 388 er en lille 4-længet gård, som er
under omdannelse til natur- og friluftscenter.
Her ligger Fjordens Dags sekretariat, som koordinerer det årlige
event og formidler naturaktiviteter hele året.
Her ligger Grejbank Fyn, som
udlåner alskens friluftsudstyr til
skoler og foreninger og afvikler
kurser i sikkert friluftsliv.
Friluftsvejleder Vagn Sørensen
yder også vejledning i brug af
udstyret ligesom han hjælper med
at finde underviser, guide eller
instruktør.
Herfra udgår Fjordens Dags naturvejleder, Rikke Molin, som betjener børn og borgere i Odense,
Kerteminde og Nordfyns Kommune. Rikke står også for naturvej-

ledningen på Vigelsø Naturskole,
ligesom vi administrerer booking
af naturskolen og af sejlads til
øen. Naturvejlederen tilbyder
kurser og arrangementer indenfor
udeskole, Vild Mad, Kriblekrableaktiviteter mm.
Skibhusgården tilbyder gode overnatningsmuligheder for skoleklasser og andre. Der er naturcamping
i haven med shelter og bålhytte.
Der er også mulighed for at låne
undervisningslokale, bad mm.
Skibhusgården samarbejder med
en række folkeskoler, ungdomsuddannelser og foreninger.

Kontakt:
Naturvejleder Rikke Molin¸rikm@odense.dk, 30525641

FRILUFTSLIV - UDSTYR & KURSER
I GREJBANK FYN kan skoler,
institutioner og foreninger låne
udstyr til friluftsliv. Vi har udstyr
til aktiviteter på både vand og
land fx: kano, kajak, SUP board,
snorkeludstyr, våddragter, gryder,
stormkøkkener, pandekagepander, telte, lavvuer, flyvende telte,
hængekøjer, mountainbikes, pandelamper, GPS, team-building… og
meget mere!
Se udvalget på: www.grejbankfyn.
dk
Udstyret er placeret på Grejbank

Fyn, Skibhusgården Natur- og
Fri¬luftscenter, Skibhusvej 388,
5000 Odense C.
KURSER I NATUR OG FRILUFTS¬LIV for lærere og pædagoger. Bl.a. MTB, SUP-board,
Havkajak, Kano, Sit-on-top-kajak,
Førstehjælp, Bål og bålmad,
Udeskole, Krible Krable, Vild mad,
Grøn sløjd. Eller skræddersyede
kurser hvis du har særlige ønsker.
Se www.grejbankfyn.dk - undermenu ”Kurser i friluftsliv”.

Kontakt
Grejbank: 30601962
Kurser natur: Naturvejleder Rikke Molin, rikm@odense.dk, 30525641
Kurser friluftsliv: Friluftsvejleder Vagn Adler Sørensen, vagas@odense.dk,
30601962

NATURVEJLEDNING &
VIGELSØ NATURSKOLE

Skoler, institutioner og private tilbydes NATURVEJLEDEROPLEVELSER med fokus på natur, friluftsliv
og kultur.
Her kan du få sparring indenfor
udeskole, KribleKrable, samt formidling af biologi og natur. Desuden tilbydes kurser og aktiviteter
med blandt andet Vild Mad, dissektion af dyr, biologi med mere.
Se mere her: www.fjordensdag.dk/
naturvejledning/
På VIGELSØ I ODENSE FJORD
ligger vores flotte naturskole. Øen
indbyder til friluftsliv, naturoplevelser og udforskning. Huset
indeholder overnatningsmulighed

for 30 personer, samt laboratorium
og udstyr til feltundersøgelser.
På lejrskole, eller dagstur, til Vigelsø kan du:
• Opleve strand, vandhul, skov
og eng. Og fagligt arbejde med
biologi, natur og teknik.
• Styrke klassens sammenhold.
Dyrke friluftsliv, lave mad på
bål og gå på opdagelse på en
øde ø. Være midt i naturen,
men komfortabelt indkvarteret.
• Få besøg af vores naturvejleder
Se mere her: www.fjordensdag.dk/
naturskolen-vigelsoe/

Kontakt
Spørgsmål vedr. booking på Vigelsø: 6375 6808 (9-12)
Naturvejledning: Rikke Kaas Molin, Skibhusgården Natur- og Fri¬luftscenter,
Skibhusvej 388, 5000 Odense C, rikm@odense.dk , 3052 5641

TRIVSEL OG TEAMBUILDING
•

•

•
•

Teambuilding og trivselsforløb, der sætter fokus på fællesskab, venskab og tolerance. Rammerne kan være temadage, fælles ture eller
overnatninger i mindre hold, klasser eller hele årgange, som knytter
faglighed og trivsel sammen. Ungdomscentrene har medarbejdere,
der har kompetencer indenfor teknologi, e-sport, natur, sejllads,
MTB, musik, kunst, kunsthåndværk, kultur og bevægelse.
Demokratisk dannelse og ungeinvolvering, hvor ungdomscentret
understøtter børn og unge eller elevrådet i forbindelse med aktiviteter og events. Ungdomscentret kan også være med til at realisere
unges egne ideer og støtte op om projekter, som en del af skolen og
fritiden.
Vi har færdige koncepter, som vi har udviklet i samarbejde med
lokale skoler og kan lave skræddersyede forløb i forhold til den
enkelte skole.
Ungdomscentrene udlåner gerne lokaler til spændende og anderledes undervisning.

Kontakt
Anders Drejer Petersen, Daglig leder af Ungdomscenter SV og Spillestedet, mobil 29797148, mail andp@odense.dk
Erling Janum, Daglig leder af Ungdomscenter Højstrup, mobil
24263192, mail eja@odense.dk

MUSIK
SPILLESTEDET er en perfekt
ramme for musikaktiviteter i et
ungdomscenter med 100% “music
club style”, et in-sted i centrum
med musik på 3 etager! Her er
øvelokaler med gode muligheder
for udvikling af musik, der er studiefaciliteter til indspilninger, der
kan optrædes på musikscenen,

som også kan være rammen til en
arrangeret koncert. Spillestedet
kan organisere rytmisk samspil,
instrumental undervisning, sang
og korarrangementer, elektronisk
musik, produktion af rap tekster.
Spillestedet er vant til at lave projekter og kulturevents med unge i
og uden for det aktive hus.

Kontakt
Spillestedet, Filosofgangen 19A, 5000 Odense C
Anders Drejer Petersen, andp@odense.dk, 29797148

SCENE OG LYDUDSTYR
Vi er klar til skolesamarbejder
om kulturelle arrangementer. Der
muligheder til teknisk support til
events, musicals, koncerter og
teater.

Kulturteknologibanken ligger inde
med meget grej, gear og har et
stort netværk inden for kulturproduktion.

Kontakt
Ungdomshuset – Nørregade 60 – 5000 Odense C
Karsten Damgaard – kada@odense.dk – 29107124

KULTUREVENTS
Havnekulturfestival, HCA festivals, Love
Electron, Female Festival. Vi organiserer
eller er med til mange forskellige events
i løbet af året. Vil I lave et projektforløb
der skal resultere i at i laver en optræden,
en kunstinstallation, deltager i workshops
eller noget helt andet, så kan vi hjælpe
med kvalificerede undervisere,
der er specialiseret indenfor
f.eks. streetart, musik,
streetsport mm.

Kontakt
Maria Friis
mnh@odense.dk
26127832
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KONTAKTINFO
CONNIE WINTHER PEDERSEN
Afdelingsleder
29464372
cwp@odense.dk
ANDERS DREJER PETERSEN
Daglig leder af Ungdomscenter SV og Spillestedet
29797148
andp@odense.dk
ERLING JANUM
Daglig leder af Ungdomscenter Højstrup
24263192
eja@odense.dk
PER LINDEGAARD MANSA CHRISTENSEN
Områdeleder Naturaktiviteter
26127831
pc@odense.dk
KARSTEN MIKAEL DAMGAARD
Områdeleder Ungdomshuset og fritidsundervisning
29107124
kada@odense.dk
MARIA FRIIS
Områdeleder fritidsundervisning
26127832
mnh@odense.dk
UngOdense administration
Niels Bohrs Allé 210
5220 Odense SØ
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ungodense@odense.dk
63757777
facebook.com/ungodense

