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I samarbejde med blandt andet
folkeskoler, ungdomsuddannelser, fritidsliv og den kommunale administration løser
Skanderborg Ungdomsskole
en lang række opgaver inden
for uddannelse, dannelse,
forebyggelse og integration.
Det er ungdomsskolens mål, at de unge erhverver
sig kundskaber og opnår de fornødne kompeten 
cer til at tage aktivt del i samfundslivet. Målsæt
ningen er der ikke ændret meget ved siden 1942, men
rammerne og indholdet ændrer sig selvfølgelig i takt
med tiden. Som et godt eksempel på det, er ungdoms
skolen de senere år blevet meget mere udadvendt og
en aktiv samarbejdspartner om de unges skole- og
fritidsliv. Hvor ungdomsskolen tidligere først slog
dørene op i fritiden, er der nu et væld af aktiviteter
i skoletiden, og hvor der tidligere udelukkende var
fokus på de 13-18 årige, er det nu meningsfuldt at
invitere både yngre og ældre ind i fællesskabet.
Man siger, at ungdomslivet er flyttet fra gaden til
cyberspace, men de virkelige fællesskaber er heldigvis
også attraktive. Ungdomsskolen favner bredt med
mange forskellige tilbud, og mere end 2000 unge
kvitterer hvert år ved at deltage i en eller flere aktiviteter som fx medlem af en ungdomsklub, som elev på
UCS10, som deltager i et intensivt læringsforløb eller
som aktiv i Skanderborg Ungdomsråd.
Ungdomsskolen er for alle! God læselyst.
Knud Stange
Ungdomsskoleleder

Sådan fordelte Ungdomsskolens
i alt 2.612 brugere sig på
postnumre i skoleåret 17/18:

Vidste du, at
Ungdomsskolen:
ü har Østjyllands mest populære
10. klasse-center?
ü har ungdomsklubber i 9 byer i
Skanderborg Kommune?
ü har over 40 fritidstilbud til unge fx
windsurfing, design og counterstrike?
ü tilbyder skoleklasser en hel dag med
fx havkajak eller førstehjælp?

Galten
21%

ü tilbyder dit barn fire ugers intensiv
undervisning, hvis det har svært ved skolen?

Låsby
5%

ü har makerspace med mere på
Finlandsvej 5?

Hørning
14%

Ry
15%

Skanderborg
45%

ü også er for voksne, foreninger og frivillige?

Østjyllands største 10. klassecenter
Unge fra Galten, Hørning, Horsens, Aarhus og Odder
strømmer til Skanderborg for at tage 10. klasse.
Det er så populært, at 10. klassecentret nu har 200
elever og er dermed Østjyllands største.
Det er Skanderborg Ungdomsskole, der driver 10.
klassecentret, også kaldet UCS10. Her tiltrækkes
unge, der ikke enten tager på efterskole eller direkte
på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Det gælder
unge fra alle byer i Skanderborg Kommune, og i stig
ende grad også fra nabokommunerne.

Herudover er der forskellige valgfag som innovation &
iværksætteri, psykologi, science, matematik, spansk,
fransk og engelsk.
Og endelig kan man som elev vælge tilbudsfag som
for eksempel styrketræning, konstruktion & træ,
mindfulness & yoga og kreativt værksted.

Far til Jonas i 10. klasse:
Skolen vejleder de unge
fantastisk godt
Lars Bang

Et af de helt store trækplastre er, at man som elev kan
sammensætte sit skema, så det passer præcist til ens
ønsker og behov. Det betyder, at man kan vælge netop
det linjefag, man brænder for, og få det på skoleskemaet op til 1/3 af ugen. Fodbold er et af de populære
linjefag, og som noget nyt kan man nu også vælge
håndbold.

Jonas er netop blevet færdig
med 10. klasse på UCS10.
Hans far vurderer, at det har
været et supergodt skoleår med lærere, der støtter
og opmuntrer.

Men er man ikke til sport, er der mange andre
muligheder på UCS10. For eksempel er der linjefag i
design, e-sport, gastronomi, dans, adventure, udsyn,
kost og træning.

Lars Bang fra Skanderborg er far til Jonas, som har
taget et skoleår på 10. klassecentret, UCS10. Han
kalder det et fantastisk skoleår og fremhæver skolens
måde at vejlede de unge på.

- Det er dygtige, kompetente og dedikerede lærere og
ledelse, der ser og møder de unge mennesker, hvor
de er. De brænder for at gøre en forskel og hjælper,
støtter, opmuntrer og vejleder det unge menneske på
en helt fantastisk måde. Vores søn har været utrolig
glad for sit år på UCS10, og vi kan kun varmt anbefale
dette til andre, siger Lars Bang.
Plads til den enkelte elev
Han sætter også pris på, at UCS10 tilbyder fleksible
skemaer og individuelle løsninger.
- Et fleksibelt skoleskema giver mulighed for et fagligt
løft, og man kan afprøve mulige fremtidige studie 
retninger, der kan kombineres med elitesport. Alt sammen med skolens og ledelsens velvillige samarbejde.
De giver plads til den enkelte elev, siger Lars Bang.

  Facebook.dk/ucs10
  Instagram.com/ucs10skanderborg

Har Skanderborg Ungdomsskole
en klub i min by?
I Skanderborg Ungdomsskoles 9 klubber hygger man
med sine venner, spiller musik, bordtennis eller counter strike. Man laver mad sammen og kreative aktiviteter som bolcher og cremer.
Det koster 25 kr at blive medlem i en hel sæson, og så
kan man komme i alle 9 klubber.
Ungdomsklubberne arrangerer ture og rejser. For
eksempel ungdomscruise til Oslo, Djurs Sommerland
og juletur til København.
Indmeldelse og mere information på
www.skanderborg-ungdomsskole.dk/klubber

Klubben - en velfortjent pause
Ungdomsklubberne er et frirum til at være sig selv
sammen med sine venner. Her kan unge mellem 14
og 18 år mødes et par gange om ugen for at hygge og
hænge ud.
På plænen fræser en flok unge drenge rundt på BMX’ere
op og ned af bakkerne. Indenfor hiver en voksen ispinde op af fryseren til en gruppe piger, som dumper ned
foran hver sin skærm i computerrummet klar til hygge.
Her i Herskind Ungdomsklub kommer mellem 25 og 50
unge, og det er stort set alle elever fra 7. til 9. klasse
på Herskindskolen. For kun 25 kroner om året kan de
nemlig få noget, mange af dem længes efter. Et sted,
hvor de kan mødes med alle kammeraterne og være
helt sig selv.
Fællesskab på tværs af klasser
- Det er fedt at gå i klub. Der behøver ikke ske det helt
store. Faktisk er det dejligt, at der ikke er arrangeret
fodbold eller andre ting. Det gode ved klubben er, at

man kan komme herop og bare sidde, siger 16 årige
Benjamin Juul Eriksen fra Skivholme, der begyndte i
ungdomsklubben i 7. klasse.

computerspillet “Guitar-hero”. Med hver sin plastic
guitar i favnen, bliver der skruet godt op for lyden,
mens en storskærm viser, hvor fingrene skal placeres
på strengene. Der er fuld knald på, og mange forældre
ville sikkert betakke sig for så højt lydniveau derhjem
me, men her i klubben er der plads til at give den gas
med vennerne.

Han hygger sig i sofaen med 16-årige Cecilie Kragelund
Svendsen fra Låsby, og også hun smutter gerne forbi
klubben, når der er åbent mandag og torsdag aften.
- Her er altid mennesker, og de voksne er søde. Her
er et godt fællesskab. Vi kommer til at tale på tværs
af klasserne og får et godt sammenhold uanset alder,
siger Benjamin.
Tiltrængt åndehul
Med en lang skoledag, fritidsarbejde, lektier, karakterer og forventninger om også at skulle præstere i
fritiden, hvad enten det er på boldbanen, de sociale
medier eller noget helt tredje, er klubben et tiltrængt
åndehul, hvor de unge bare kan være.
- Klubben er en velfortjent pause, hvor vi kan mødes
og slappe af fra en hektisk hverdag. Vi skal bruge
hjernen hele dagen, så det er fedt bare at kunne slå
den fra, fortæller Cecilie, der gerne tager turen på
knallert hjemmefra Låsby til klubben.
Forældrefri oase
Ud over de normale klubaftener arrangerer klubben
også udflugter til Djurssommerland og juletur til Aarhus i december. En tur, både Benjamin og Cecilie har
været med på.
- Det var hyggeligt at være på restaurant med vennerne. Det kan ellers godt blive kedeligt med ens
forældre, forklarer Benjamin.
Drengene, der før drønede rundt på BMX’ere udenfor,
kommer ind og kaster sig ned i sofaen. Det er tid til
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Finlandsvej 5 - også for voksne
Skanderborg Ungdomsskole har skabt et maker
space med alt fra design og digitalt værksted til radio
studie og svejsekabine. Makerspacet på Finlandsvej
5 i Skanderborg er åbent for alle i kommunen - også
voksne.
Hver torsdag kl. 18-21 er der gratis adgang til Open
Fablab, som er et digitalt værksted med 3D-printere,
laserskærer, CNC fræser, vinylskærer og en masse
andet elektronisk udstyr. Her er der fokus på teknologi og opfindelser, og ideen er at lade sig inspirere og
hjælpe hinanden, hvadenten man er iværksætter,
kunstner eller vild med gadgets.
Herudover har Finlandsvej 5 mange andre muligheder for voksne fordelt på sine 2500 kvadratmeter. Klat
revæg, klatretårn, crossfit, e-sport, musikværksted,
autolift, træ- og metalværksted.
Foreninger og frivillige er velkomne til at bruge maker
spacet til aktiviteter og kan blandt andet få adgang til
mødelokaler, køkken og internet.
For mere information om Finlandsvej 5 ring 29382361
eller skriv til Frank.oxholm.jensen@skanderborg.dk

Løbeklub låner
træningsudstyr
Finn Bjerre

Hver fredag eftermiddag knokler Skanderborg Løbeklub i
Ungdomsskolens trænings 
lokaler på Finlandsvej. Som
forening låner løbeklubben kvit og frit træningsfaci
liteterne.
- Klubben mødes klokken 16. Vi træner en times tid i den
rå lagerhal på Finlandsvej, skifter til en tør bluse, og så
kan vi lige nå en øl på bryghuset bagefter. Det er en god
start på weekenden, siger Finn Bjerre, der er formand
for Skanderborg Løbeklub, der tæller 140 medlemmer.
Han sætter stor pris på samspillet mellem forenings
livet og kommunen, som gør det muligt at supplere
løbeturene med crossfit og cirkeltræning.
- Hele tankegangen med, at træningslokalet lige så
godt kan blive brugt i stedet for at stå tomt eftermiddag og aften, er en god ide. Det giver dynamik til for
eningslivet på tværs i kommunen, siger Finn Bjerre.

  Facebook.dk/finlandsvej5
  Instagram.com/finlandsvej5

Temadage for skoleklasser
Skoleklasser kan kvit og frit få en dags undervisning i
yoga, kajak, teambuilding eller førstehjælp. Tilbuddet
er en del af Ungdomsskolens skolepakker, som alle 7.9. klasser i Skanderborg Kommune kan benytte sig af.
Der findes mange forskellige skolepakker, fx mountainbike, radioproduktion, aktivitetsdage, micro:bit kodning
eller medarbejderkurser. Lærerne kan booke forløbene
på skanderborg-ungdomsskole.dk/skolepakker
Som noget nyt kan en klasse bruge en hel skoledag i
FabLab i det store innovationshus på Finlandsvej i Skanderborg. Her kan klassen lære nye designteknologier at
kende som fx 3D print, laserskæring og vinylskæring.
Herudover har Skanderborg Ungdomsskole udviklet
en række valgfag til kommunens skoler, som de kan
tilbyde eleverne. Valgfagene kan foregå på ens egen
skole eller på et af Ungdomsskolens værksteder.

Camp skal styrke
de svage elever
Bogligt udfordrede unge er glade for Skanderborg
Ungdomsskole læringslokomotiv.
Mere end 25 procent af alle elever i 8. klasse i de
danske kommuner erklæres ikke uddannelsesparate. Altså hver fjerde.
For at komme problemet til livs, har Skanderborg
Ungdomsskole i samarbejde med kommunen budt
20 elever velkommen på fire ugers læringscamp,
hvor eleverne introduceres for nye og anderledes
tilgange til dansk- og matematikundervisningen.
Underviserne på de intensive læringsforløb spiller

Lærer: Skolepakker
giver sammenhold

Jan Thornvig Pedersen
Virring Skole bruger Ung 
domsskolens tilbud om skole
pakker til alle elever i 7.-9.
klasse. En dag væk fra klas
seværelset giver fede oplevelser og styrker sam
menholdet.
En dag på vandet. En dag på mountainbike. Eller en lejr-
tur. Virring Skole er storforbrugere af skolepakker
og indarbejder dem gerne i fag som idræt og friluftsliv.
- På skolen kan vi ikke tilbyde for eksempel kajak
og andre aktiviteter på vand, så derfor er det fedt,
at skolepakkerne giver mulighed for det, siger Jan
Thornvig Pedersen, der blandt andet underviser i friluftsliv på Virring Skole.

en central rolle, og har forinden gennemført et
uddannelsesforløb, så de er klædt på til opgaven.
Der er især fokus på elevernes ressourcer - fremfor deres svagheder.
På den måde kan underviserne understøtte arbejdet
med at styrke eleverne fagligt, personligt og socialt
og forstærke deres positive oplevelser med læring.
“Vi øger elevens bevidsthed om egne kompeten
cer, samtidig med at de reflekterer over, hvordan de
bedst lærer og udvikler sig,” siger Lisbeth Hamborg
Poulsen fra Skanderborg Ungdomsskole.
Celine er glad for det. På Læringslokomotivet har
eleven Celina Skov Riis givet udtryk for, at hun
oplever en større lyst til at lære samt gå i skole.
“Jeg kan gode lide den måde, undervisningen foregår
på,” siger hun.

Blandt eleverne er skolepakkerne også populære.
Langt de fleste elever synes, at det er skønt at komme
væk fra skolen og lave noget helt andet.
- Klassen bliver rystet sammen på en anden måde.
Der bliver skabt gode relationer, så der er også en social gevinst. Derudover er der ofte mange elever, som
oplever at rykke deres egne grænser. Pludselig oplever de at kunne noget, som de ikke troede, de kunne,
for eksempel at sidde på vandet i en kajak, siger Jan
Thorning Pedersen.
Han bruger også Ungdomsskolens klatrevæg i sin
undervisning og låner udstyr og mountainbikes derfra.
Desuden har Virring Skole haft en hel adventuretemadag, og skolen er nu også begyndt at tilbyde valg
fag som crossfit, e-sport, byggeværksted og FabLab i
Ungdomsskolens lokaler.

“Der er meget mere fysisk aktivitet i undervisningen.
På den måde føler jeg, at jeg er blevet bedre til at
lære og huske de ting, vi bliver undervist i,” siger
Celina Skov Riis.
Hun har desuden fået gode venner, selvom campen
kun har været i gang i fire dage.
Det skyldes blandt andet stor fokus på de sociale
og personlige kompetencer, hvor Celina og de andre
elever arbejder med troen på sig selv og deres ressourcer i samvær med hinanden.
“Jeg har fået nye venner. Det er rigtig rart, at jeg har
mulighed for at snakke med andre på min alder, der
har nogle af de samme udfordringer som mig.
Jeg føler, campen også giver mig mulighed for at
udvikle mig personligt,” siger Celina Skov Riis.

Fritid med
mening
Keramik, boksning og kajak. Ungdomsskolen har
masser af fritidsaktiviteter, som kan få unge til at
glemme mobilen og computeren.
Der er et bredt udvalg og noget for enhver smag:
Dykning, klatring, tekstil & design, tegning, selvforsvar, yoga, pigefitness, ridning, motorlære,
madlavning, guitar, klaver, trommer, sang, musical, windsurfing mm.
Ud over de mange fritidsaktiviteter arrangerer
Ungdomsskolen også ture og rejser. For eksempel skiferie, ungdomscruise, storbyferie i Paris
og action- og outdoor rejser.
Ungdomsskolen er for unge fra 7. klasse indtil de
fylder 18 år. Undervisningen er frivillig og gratis,
mens der kan være deltagerbetaling forbundet
med særlige materialer eller på ture/rejser.
Læs mere og tilmeld dig her:

Skanderborg-ungdomsskole.dk/fritidsundervisning

“Så længe jeg kan huske,
har jeg været forelsket
i biler”

Thea Wagner Halberg, 15 år,
9. klasse, Niels Ebbesen
Skolen (Skanderborg)
Jeg begyndte på motorhold
et, da jeg var 12 år. Jeg er eneste pige, men det
er jeg ligeglad med. Jeg føler mig meget velkommen og tror, at drengene har set det som noget
specielt og tænkt, at nu giver vi det en chance. De
er meget imødekommende, og det er rigtig hyggeligt på holdet.
Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg elsker biler, men
lige siden jeg så en bil, har jeg været forelsket i
dem, og da jeg var tre - fire år gammel, kunne jeg
navnene på alle de mest normale bilmærker. Min
far har altid haft en masse biler til at stå, som han
og jeg så har rodet med.
Der er to motorhold. Et onsdag og et torsdag og
jeg går på begge hold. Det foregår ved, at der ruller en bil ind, som vi skal finde ud af, hvad fejler
og så reparere den.
Jeg skal helt klart også selv have en bil. Det skal
være en sort Volvo 480, og min far og jeg er allerede begyndt at kigge efter én, som vi kan gå
og gøre i stand, indtil jeg selv kan køre i den, når
jeg bliver 17 år. Når jeg er færdig med skolen, vil
jeg på teknisk skole for at blive mekaniker.

Samarbejde på tværs
Skanderborg Ungdomsskole samarbejder med kommunen, foreninger og virksomheder om at skabe fælles
aktiviteter til gavn for alle. For eksempel har ungdomsskolens håndværkerhold understøttet udviklingen af nye
skoletoiletter i samarbejde med kommunens 6. klasser og Ry-virksomheden Pressalit, og elever fra 10. klasse har
bygget en prototype til et legehus sammen med en lokal arkitekt og en salgsvogn til Cityforeningen i Skanderborg.

Skanderborg Ungdomsråd
ü Ungdomsrådet er nedsat af Skanderborg Byråd og repræsenterer alle unge i alderen 14-21 år
ü Ungdomsrådet involveres i spørgsmål, som vedrører unges dagligdag og har bl.a. været med til at lave en ny
ungdomspolitik
ü Ungdomsrådet laver også events og har været aktiv i kampagnen Digital Tryghed om unge og sociale medier
bl.a. med podcasten Tryg Talk
ü Alle unge mellem 14 og 21 år kan blive medlem af Ungdomsrådet. Tilmelding på skanderborgungdomsraad.dk
ü Mød Skanderborg Ungdomsråd på facebook eller på infomøder rundt i hele kommunen:
23/8 kl. 17-19 	   Finlandsvej 5 Skanderborg
29/8 kl. 19-21 	   Gjuk i Galten
6/9 kl. 17-19 	   Ry Bibliotek
13/9 kl. 17-18 	   Hørning bibliotek

“Jeg har lært at stille
mig op og sige min mening
foran andre”
Nasra Fiidow, 16 år STX
Skanderborg Gymnasium
Jeg har været med i Ungdomsrådet, siden jeg var 14 år. Vi er
de unges talerør i kommunen.
Hvis nogle unge har noget, de gerne vil have ændret
eller gennemført, kan de fortælle det til os, og så kan
vi bringe det videre til byrådet. Jeg synes, det er en
fed mulighed for at blive hørt og føler, jeg er med til at
beslutte noget.
Politikerne tager meget godt i mod os, og jeg tror,
de er glade for, at der er unge, der tager demokratiet seriøst, og jeg er glad for, at de lytter til os. Når

man er med i Ungdomsrådet kan man ikke sige, at det
er de voksne, der bestemmer det hele, for nu har vi
muligheden for at være med.
Udover politik laver vi også kulturelle arrangementer
som “Nachos og brætspilsaftener” og “D-dag” for
unge i Kulturhuset, hvor der er lokalpolitikere, folke
tingsmedlemmer og stand-up.
Vi har et rigtig godt kammeratskab, og jeg vil gerne
være med mange år endnu. Jeg brænder for Ungdomsrådet og har lært at blive bedre til at snakke i et åbent
rum. Det tror jeg har været godt for mig at lære, så jeg
nu tør stille mig op og sige min mening.

Transport til Ungdoms
skolens aktiviteter
Uanset, hvor man bor i Skanderborg Kommune,
er det nemt at komme til og fra Ungdomsskolens mange aktiviteter. Også om aftenen. Der er:
• F lextaxa - gratis for unge 16-19 år og/eller
under uddannelse efter kl 18 på hverdage.
• Teletaxa er for alle, der bor i områder med
få busforbindelser. Bor man fx i Hylke, er der
ingen bus efter 16.40, og derfor kan der ringes efter teletaxa.
• Forældrekørsel/samkørsel - Ungdomsskolen hjælper gerne med oplysninger, så der
kan laves samkørsel. Kontakt stine.wonsild@skanderborg.dk
• Bus og tog
Se meget mere om transport på:
skanderborg-ungdomsskole.dk/fritidsundervisning/transport

Vidste du, at Ungdoms
skolen udover omtalte
afdelinger også dækker:
Min Vej, Jeksendalskolen, Ungeklassen og
A-gruppen.

Skanderborg Ungdomsskole
Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg
Tlf. 87948794 • ungdomsskolen@skanderborg.dk
www.skanderborg-ungdomsskole.dk
  Facebook.dk/skanderborg-ungdomsskole

