Skoletilbud
Anbefales til lærere, skoleledelse og
andre samarbejdspartnere

UNGRINGSTED

Ungdomsskolen
for unge, med unge, af unge...

UngRingsted, som Ungdomsskolen kaldes, indeholder en stor del af ungetilbudene i Ringsted Kommune. De omfatter bl.a. fritidsundervisning,
Klub K og Klub SYD, MiLife, SSP, Åben Skole-tilbud, RKE og øvrige skoletilbud. UngRingsteds tilbud er primært for unge, der er mellem 13 og
18 år, og som går i skole eller bor i Ringsted Kommune.
UngRingsted hviler på et lovgrundlag, der giver rammer og mål for alle
Ungdomsskolerne i Danmark. Loven er en rammelov, som udover almen
undervisning også giver mulighed for fleksibilitet på en lang række indsatser i forlængelse af Ringsted Kommunens børne- og ungepolitik.
Vi er således et særdeles godt redskab for kommunen, når der er potentialer og udfordringer på ungeområdet, som skal imødekommes.
Ungdomsskolens formålsparagraf beskriver visionen for Ungdomsskolen og udstikker mål og idealer, som skal være ledende for UngRingsteds
dagligdag. Ungdomsskolens formålsparagraf lyder således:

§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe
deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt
udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk
samfund.
Hos UngRingsted arbejder vi ud fra formålsparagraffen, og vi gør vores
allerbedste for at leve op til dens intention, når vi udvikler og forbedrer
UngRingsteds mangeartede tilbud. For vi mener, at alle unge fortjener et
godt ungeliv, og det efterlever vi bl.a. ved at arbejde ud fra værdisættet:
Fællesskaber

Kompetencer

Demokrati

Mod

Mangfoldighed

Alle vores ungetilbud fremgår af vores hjemmeside:
www.UngRingsted.dk

Indholdsfortegnelse

57 62 76 50
ungdomsskolen@ringsted.dk
Korsevænget 14-16
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UNGRINGSTED

SSP

- undervisning
Skoleåret 20/21

4

UNGRINGSTED

“

Disse indsatser er en
væsentlig faktor i
forebyggelsen mod
mistrivsel, misbrug og
kriminalitet, hvor SSP
gennem dialog og
videndeling støtter op
om børn og unges
trivsel.

“
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SSP-undervisningstilbud
Undervisningen er en del af det generelle indsatsområde,
som især har fokus på trivselsfremmende og forebyggende indsatser på kommunens skoler. Disse indsatser er en
væsentlig faktor i forebyggelsen mod mistrivsel, misbrug
og kriminalitet, hvor SSP gennem dialog og videndeling
støtter op om børn og unges trivsel. Den generelle forebyggende indsats er tilrettelagt allerede fra 0. klasse og op
gennem børnenes/de unges skoleliv med forældreinddragelse som en vigtig faktor.
De enkelte temaer kan tilpasses andre klassetrin, så
kontakt endelig SSP, hvis det kan have interesse:
Jonas Helgesen / 41380663 / jhe@ringsted.dk
Søren Helmersen / 25230405 / shel@ringsted.dk
Rune Ohm / 25230402 / ruoh@ringsted.dk
Signe Geertsen / 20137716 / silg@ringsted.dk

Styrk fællesskabet
Vi udfolder begrebet ’Fællesskaber’ og benytter
aktiv vurdering til at bede eleverne tage stilling til, hvordan de mener fællesskabet er i deres klasse - og hvordan
de ønsker, det skal være fremadrettet.
Det bringer os frem til en fælles snak om det at stå uden
for fællesskabet og om, hvor vigtigt det er for alle
mennesker at have en følelse af at høre til.
Undervejs ser vi korte videoklip og laver øvelser i
fællesskab, og inden vi runder af, formulerer eleverne
deres bud på initiativer, der kan gøre fællesskabet i
klassen endnu bedre.
Målgruppe: 7. klasse
Varighed: 3-4 lektioner i klassen
SSP-ansvarlige: Søren / 25230405 / shel@ringsted.dk og
Rune / 25230402 / ruoh@ringsted.dk

Hvad jeg tror om andre
- flertalsmisforståelser og social pejling
Unge har ofte en overdreven forestilling, om, hvad deres
jævnaldrende gør. De bruger hinanden som
pejlemærker og spejler sig i hinanden. De unges forestilling om andre unge er oftest forbundet med, hvad de
tror om andre, frem for noget, de ved, fx når det handler
om sociale medier, rygning og alkohol. Social pejling som
forebyggelse er en metode, der skal gøre de unge bevidste om, at det billede, de har af andre, ikke altid stemmer
overens med virkeligheden. På den måde kan social pejling bruges til at fjerne fiktivt gruppepres, punktere myter
og give de unge et mere realistisk billede af, hvad de tror
om andre, for på den måde at mindske risikoadfærd.
Målgruppe: 6. klasse og forældre
Varighed: 3-4 lektioner i klassen, 1-2 timers forældremøde.
(Først muligt at booke i 2021)
SSP-ansvarlig: Rune / 25230402 / ruoh@ringsted.dk
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Digital trivsel
Sociale medier spiller en stor rolle for børn og unge, og en
væsentlig del af deres sociale liv foregår på digitale platforme. Børnene bliver stadigt yngre og yngre, når de får
deres egen telefon, computer m.v. Det er et naturligt led i
den digitale udvikling, men det rummer også en skyggeside. Børn og unge er nemlig ikke altid klar over, hvordan
de passer på sig selv og hinanden, når de færdes online.
Det er omdrejningspunktet for det dialogbaserede oplæg,
hvor vi også drøfter temaer som etik og moral, den gode
tone, sikkerhed og lovgivning.
Målgruppe: 3.-4. klasse og forældre
Varighed: 2-3 lektioner i klassen, 1-2 timers forældremøde
SSP-ansvarlig: Signe / 20137716 / silg@ringsted.dk

Trivsel for alle
Oplægget tager udgangspunkt i, at børns trivsel i
skolen er af afgørende betydning for deres generelle
trivsel. Børnenes trivsel i skolelivet kan kobles til, om
det enkelte barn føler sig som en del af fællesskabet, og
om barnet har en oplevelse af at blive accepteret som
den, man er. Forældregruppen har en stor og vigtig rolle
i børnenes trivsel, og derfor sætter SSP med oplægget
særligt fokus på forældresamarbejdet.
Målgruppe: 0.-1. klasse og forældre
Varighed: 1 lektion i klasse, 1-2 timers forældremøde
SSP-ansvarlig: Jonas / 41380663 / jhe@ringsted.dk

Dialogmøde ung/forældre
På mødet faciliterer SSP en dialog mellem de unge og
deres forældre. Forud for mødet med forældrene har de
unge sammen med SSP talt om, hvilke emner de ønsker
at drøfte. Det kan være emner som alkohol og festkultur,
sociale medier, regler vs. aftaler,
sengetider og flertalsmisforståelser.
Målgruppe: 8. klasse og forældre
Varighed: 2 timer
SSP-ansvarlig: Jonas / 41380663 / jhe@ringsted.dk

Konflikthåndtering
Et dialogbaseret oplæg, hvor vi gennem dialog, lege
og øvelser sporer os ind på de centrale temaer i enhver
konflikt. Om det er i klassen, online eller et helt tredje
sted, vil eleverne opdage, at konflikthåndteringen ofte er
den samme. Konflikter er ligesom følelser - de skal være
der, ellers bliver det hele lidt kedeligt. Sammen vil vi være
mest optaget af, hvordan vi bliver bedre til at håndtere
konflikterne, og hvorfor vi egentlig havner i konflikter.
Målgruppe: 5. klasse
Varighed: 3-4 lektioner i klassen
SSP-ansvarlig: Søren / 25230405 / shel@ringsted.dk
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UNGRINGSTED

MiLife
Kend dig selv
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UNGRINGSTED

“

MiLife ruster
unge til livet
og til
uddannelse.

“
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MiLife
- Kend dig selv
UngRingsted tilbyder MiLife som et tilbud til unge i 7.-9.
klasse, som ikke trives i skolen. Udgangspunktet er
fællesskaber, da den unge forbliver i sit kendte fællesskab
i folkeskolen og samtidig bliver en del af et nyt fælleskab
i UngRingsted. Fællesskabet betragtes som nøglen til at
lykkes fagligt, personligt og socialt. Centrale elementer er
motivation, støtte og positive forventninger.
MiLife giver oplevelsen af tilhør og succesoplevelser.

Hvad er MiLife?
MiLife-forløbet varer i alt ni uger og er for 12 unge fra
Ringsted Kommunes folkeskoler. Den første uge er en
opstartsuge, hvor den unge er i MiLife i UngRingsted alle
fem dage. De følgende fem uger følger den unge undervisningen på egen skole tre dage om ugen, og to dage om
ugen er den unge i MiLife. Herefter følger et efterværn
på tre uger, hvor den unge igen er tilbage på egen skole.
I efterværnet er der workshops i den unges klasse samt
overleveringsmøder for den unge, skolen og forældre.
Herefter vil der være MiLife Klub seks gange årligt.

For hvem?
I MiLife arbejder vi med unge, der siger JA til at arbejde
med sig selv, er usikre på sig selv, er uden for fællesskabet
eller har mistet drivkraften ift. egen udvikling.
MiLife er ikke for behandlingskrævende unge eller unge i
stofmisbrug.
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Hvorfor vælge MiLife?
Fordi MiLife er med til at løfte unge personligt, socialt og
fagligt. MiLife guider unge gennem fællesskaber, giver
unge troen på egne evner og en bevidsthed om eget
ståsted.
MiLife hjælper kort sagt unge med at finde vej i eget liv.
Et stærkt team af MiLife-undervisere fra UngRingsted er
koblet på forløbet og står klar til at undervise, inspirere og
vejlede de unge både i UngRingsted og i folkeskolen.
Indholdet i forløbet er mangeartet, men består primært af
følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Højt aktivitetsniveau og positive forventninger
Involvering og succesoplevelser
Værdier og styrker
Intelligenser og mindset
Kropssprog og kommunikation
Selvværd
Dansk og matematik
Buddyordning og workshops for klassen
Personlig handleplan og tæt forældrekontakt
Sund kost og bevægelse

Forløb i skoleåret 20/21
Vi har tre MiLife Kend dig selv-forløb:
• Efterår: Uge 37-46. Ansøgningsfrist er d. 18. august
• Vinter: Uge 2-11. Ansøgningsfrist er d. 8. december
• Forår: Uge 16-24. Ansøgningsfrist er d. 23. marts
I opstartsugen ligger undervisningen dagligt fra 8:3014:30. De følgende fem uger ligger undervisningen tirsdag og torsdag kl. 8:30-14:30. De sidste tre uger byder på
workshops i egen klasse samt overleveringsmøder.
Dagene hos os er inkl. morgenmad, frokost og frugt.
Ændringer kan forekomme. De vil fremgå af vores hjemmeside: www.UngRingsted.dk

Ansøgning
Kontaktlæreren er ansvarlig for ansøgningen til MiLife.
Ansøgningsskemaet hentes på www.UngRingsted.dk.
Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes til egen
skoleleder samt til silla@ringsted.dk
Frist for ansøgning til det første forløb er tirsdag d. 18/8.
Du er velkommen til at kontakte koordinatoren for
yderligere oplysninger:
Sille Larsen / 30 34 63 97 / silla@ringsted.dk
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UNGRINGSTED

MiLife
Roadmap

12
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“

MiLife Roadmap
forbereder de unge
til uddannelses- og
arbejdslivet ud fra
tanken om, at
karrierelæring er en
livslang proces.

“
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MiLife
- Roadmap
I skoleåret 2020/2021 tilbyder UngRingsted MiLife
Roadmap til ikke-uddannelsesparate elever på 9. årgang.
MiLife Roadmap forbereder de unge til uddannelses- og
arbejdslivet ud fra tanken om, at karrierelæring er en
livslang proces.

Formål og indhold
Formålet med MiLife Roadmap er at gøre eleven valgparat
og motiveret for at tage ansvar for egen uddannelsesplan.
For at nå derhen arbejder vi gennem en hel uge målrettet
ud fra følgende overskrifter:
•
•
•
•

Kend dig selv
Muligheder
Mål
Samtale, samarbejde og præsentation

Målgruppe
MiLife Roadmap vil være målrettet de ikkeuddannelsesparate elever i 9. klasse, som har brug for et
mere koncentreret arbejde med at lære sig selv at kende,
undersøge egne muligheder samt sætte mål.
Det vil således være et supplement til skolerne og UU’s
arbejde med Uddannelse og Job.

Samarbejde
UU Ringsted er en aktiv medspiller gennem hele forløbet
og tilmelder eleverne i samarbejde med kontaktlæreren og koordinerer den enkeltes forløb. Det kan f.eks.
være gennem vejledende samtaler med elev og forældre,
brobygning og praktikforløb.
I MiLife Roadmap indgår et kort informationsmøde for
forældre, hvor både UU Ringsted og UngRingsted
deltager.
UngRingsted stiller med to MiLife-undervisere og er
ansvarlig for ugens undervisning.
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Praktiske oplysninger
Målgruppe: IUP-elever på 9. årgang
Holdstørrelse: 12 elever
Tidspunkt: Dagligt kl. 8:30-13:30 i uge 47, 2020
Sted: Korsevænget 16, Ungdomsskolen
Undervisere: Sille Larsen og Signe Geertsen
Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 5. november 2020

“

MiLife Roadmap
afmystificerer de
unges muligheder,
og gør dem klar
til at træffe valg.

“

Kontakt
UngRingsted:
Sille Larsen
30 34 63 97
silla@ringsted.dk
UU Ringsted:
Regin Bill-Jessen
30 10 69 97
retj@ringsted.dk
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MiLife
Klub
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MiLife
- Klub
MiLife Klub er fællesskabet for alle unge, der har deltaget i
MiLife Kend dig selv og MiLife Roadmap.
Vi hygger os i bedste MiLifestil med energizers, gode
snakke og lidt at spise.
Vi mødes i UngRingsted på følgende dage:
•
•
•
•
•
•

Torsdag d. 27. august kl. 15-17.
Torsdag d. 1. oktober kl. 15-17.
Torsdag d. 3. december kl. 15-17.
Torsdag d. 4. februar kl. 15-17.
Torsdag d. 25. marts kl. 15-17.
Torsdag d. 20. maj kl. 15-17.

Tilmelding er ikke nødvendig.
Den unge kommer bare forbi.

“

MiLife er et trygt sted
at være. Jeg har
aldrig følt mig så
meget som en del af
noget som nu.

“
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UNGRINGSTED

Fransk
3-årigt valgfag

18

UNGRINGSTED

“

Fransk hos
UngRingsted er meget
mere end sprogundervisning. Oplev
bl.a. Paris og tag med
på tur til Rødovre
Ungdomsskole.

“
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Fransk
- et 3-årigt forløb
Vi tilbyder i skoleåret 2020/2021 fransk som valgfag i en
helt ny form:
•
•
•
•

Undervisning på Dagmarskolen om mandagen kl.
18:00-19:45
Individuel onlineundervisning onsdag (løbende)
En franskweekend sammen med andre franskhold på
Rødovre Ungdomsskole (hvert år i marts)
Studietur til Paris med fire overnatninger d. 26.-30.
marts 2021. Pris ca. 3.000,-

Sæsonen varer fra mandag d. 14. september – slut maj.
Undervisningen varetages af vores helt egen franskmand
Maurice, der har mange års erfaring.
Tilmeldingen foregår på UngRingsted.dk

Målgruppe og indhold
Forløbet starter i 7. klasse og afsluttes i 9. klasse med FP9
i 2023 og giver adgang til gymnasiet med fransk som
fortsættersprog.
Eksempler på indhold i undervisningen:
•
•
•
•
•
•

Kommunikativ undervisning
Kulturforståelse
Fransk kultur: Ung i Frankrig
Kortfilm
En tur i køkkenet – snus til det franske køkken
Biograftur

Hvorfor vælge fransk?
•
•
•
•
•
•
•

Fransk tales på alle kontinenter.
Fransk åbner døre til internationale virksomheder og
er desuden et forskningssprog.
Fransk er arbejdssprog i f.eks. EU, FN og NATO.
Fransk er et internationalt sprog inden for gastronomi,
mode, dans og arkitektur.
Du er et skridt foran, når du skal videre i uddannelseslivet.
Når du kan et ekstra sprog, bliver det nemmere at
lære flere sprog, især spansk, italiensk, portugisisk og
rumænsk.
Når du lærer et sprog og en ny kultur, lærer du også
dig selv bedre at kende.

Lyder det som noget, der kunne være interessant for dit
unge menneske? Så tøv ikke med at tage kontakt til Sille.
Kontaktinfo fremgår på den anden side.
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Paris i påsken
Studietruren går til Paris i påskeferien 2021 d. 26-30.
marts. Prisen for deltagelse bliver omkring 3000,Vi skal bl.a. opleve latinerkvarteret, Triumfbuen og
selvfølgelig Eiffeltårnet.
Ud over de nævnte seværdigheder og mange flere, skal vi
hygge og spise franske specialiteter.
Man får også rig mulighed for at opleve Paris på egen
hånd og shoppe i Paris’ mange lækre butikker og træne sit
franske.

“

Det bedste er klart
at mødes med de
andre unge og
tale om de fælles
oplevelser, vi har.

“

Kontakt
UngRingsted:
Sille Larsen
30 34 63 97
silla@ringsted.dk
Fransk-underviser:
Maurice Baas
30 74 13 79
maurice.baas@gmail.com
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UNGRINGSTED

Åben Skole
Skoleåret 20/21
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“

Formålet med Åben
Skole er at sikre en
varieret skoledag,
styrke vores unges
trivsel og give dem
læring på nye og
spændende måder
med nye voksne som
rollemodeller.

“
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Åben Skole
- UngRingsteds tilbud til skolerne
UngRingsted tilbyder en bred vifte af Åben Skoletilbud i
skoleåret 20/21. Fælles for alle forløbene er, at de giver
klassen mulighed for at være sammen på en helt ny måde,
og det giver en særlig anledning til at fokusere på klassens
trivsel.
Et Åben Skoletilbud supplerer den daglige undervisning
på skolen, og det faglige indhold og faglige mål tilrettelægges i et samarbejde mellem skolen og
UngRingsted. Alle aktiviteterne er gratis for kommunens
folkeskoler.
I det følgende vil det blive præsenteret, hvilke aktiviteter
vi tilbyder.

MiLife MINI
Bliv klogere på dig selv og dine klassekammerater!
MiLife MINI er kurset for klassen, der vil øge trivslen og
have en større fornemmelse og forståelse for hinanden.
Målet er at styrke fællesskabet og sammenholdet ved at
arbejde med de kvaliteter (personlige- og sociale kompetencer), som alle elever besidder.
Der arbejdes derfor både med teamwork og
selvudvikling.
Målgruppe: 7.-8. klasse
Varighed: 1-2 dage
Sted: Hos UngRingsted på Korsevænget 16 eller ude på
skolen

Kalorierace
Formålet er at skabe praktisk forståelse af
kalorieregnskabet mellem føden vi indtager og vores
forbrænding, grine og have det sjovt, bevæge sig på
mange forskellige måder, styrke klassetrivsel.
Undervejs i dagens program bevæger eleverne sig på
forskellige måder, hvor de skal holde regnskab med selve
aktiviteten, kaloriefaktor og tid. Valutaen for dagen er
kalorier, som eleverne kan købe mad for i en ”kaloriebod”.
Eleverne skal derfor ikke medbringe madpakke.
UngRingsted stiller udstyr til rådighed bl.a. mountainbikes, løbehjul og rulleskøjter. Eleverne er meget velkomne til at medbringe deres egne ikke-motoriserede
transportmidler til dagen.
Målgruppe: 6.-10. klasse
Varighed: 8.30 til 14.30 inklusiv rengøring af udstyr
Sted: Hele året hos UngRingsted på Korsevænget 16
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Vinterbadning
Eleverne skal selv være med til at forberede
vinterbadningen. Dette kan bestå af at tænde sauna, fylde
karret op, tænde bål, gøre klar til varm kakao, klargøring
af kuldeblanding til friluftsvanilieis med mere. Når vi går
igang med selve vinterbadningen, vil det foregå som en
veksling mellem det varme i saunaen og det kolde med
vandet i karret. Når eleverne har klædt om til normalt tøj,
slutter vi med fortællinger om oplevelsen af det kolde
vand, sauna og saunagus, mens vi drikker varm kakao.
Målgruppe: 6.-10. klasse
Varighed: 1 dag
Sted: Hos UngRingsted på Korsevænget 16

Træklatring og classbuilding
Her kan I lære om klatreudstyr og klatreteknikker.
Mulighed for, på forsvarlig vis, at klatre højt op i et træ
og afprøve forskellige klatreteknikker. Der bliver mulighed
for at bruge kroppen på en sjov og anderledes måde og
vi har fokus på positiv og anerkendende kommunikation.
Hvis det aftales på forhånd med klatreinstruktøren, vil der
være mulighed for bål med snobrød eller pandekager.
Klatredagen kan kombineres med hulebygning og classbuilding-aktiviteter.
Målgruppe: 6.-10. klasse
Varighed: 8.30 til 14.30
Sted: Hos UngRingsted på Korsevænget 16 eller et
skovområde i Ringsted Kommune

Mountainbike
Få en fantastisk oplevelse med din klasse og kom lidt ud af
komfortzonen. Forløbet indeholder gennemgang af gear
og bremser, køreteknik samt masser af sjov og udfordring
på forskellige niveauer. UngRingsted har et helt klassesæt
rigtig gode mountainbikes til udlån inklusiv instruktør.
Lær cyklen at kende på Oplevelsesstien og landevej på vej
til Vrangeskov eller på fladt terræn i Vrangeskov. Når I er
klar, kører vi et par runder med masser af bakker og
tekniske udfordringer i skoven.
Målgruppe: 6.-10. klasse
Varighed: 8.30 til 14.30
Sted: Hele året så længe det er frostfrit med start
hos UngRingsted på Korsevænget 16 eller i Vrangeskov
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Skriveworkshop
Minikursus i skrivning og fremførelse af tekst.
Der er fokus på at skrive den gode tekst, og der
arbejdes med praktiske lege og øvelser for at
stimulere kreativiteten. Vi øver os desuden i at
fremføre teksten og dyrker nærværet og indlevelsen.
Eleverne definerer selv en opgave på forhånd,
som de vil arbejde med – gerne efter aftale med
læreren.
Teksterne bliver ca. 1-2 sider.
Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 1-2 dage
Sted: Hos UngRingsted på Korsevænget 16 eller ude på
skolen

“

Åben Skole tilfører
variation til undervisningen og
udfordrer vores
unge på nye måder.

“

E-sport cykling
E-sport er blevet meget populært, og nu har eleverne
mulighed for at være fysisk aktive foran skærmen. På
cykelplatformen Veloton kører og træder eleverne selv i
pedalerne på en stationær cykel indendørs i ”real time”.
Eleverne kører med eller mod andre cykelryttere i et
virtuelt landskab, som man ser på en TV-skærm.
Eleverne inddeles i forskellige kategorier alt efter
den konkrete elevs konditionsniveau, så dem, eleven
kører sammen med, vil give god og ligeværdig
modstand.
Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 2 timer
Sted: Hos UngRingsted på Korsevænget 16
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Skuespillerkursus
Kort skuespilforløb for klassen.
Eleverne bliver introduceret til forskellige skuespilteknikker, øvelser og improviserede scener. Kurset tager
udgangspunkt i det allermest grundlæggende i forhold
til at arbejde med performance: At turde og på at udvikle
elevernes kreativitet.
Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 1-2 dage
Sted: Hos UngRingsted på Korsevænget 16 eller ude på
skolen

Førstehjælp
I løbet af dagen gennemgås førstehjælpens
hovedpunkter: Basal genoplivning med og uden
hjertestarter samt basal førstehjælp.
Undervisningen er delvis teoretisk og praktisk.
Der øves på dukker og hinanden.
Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 8:30 til 14:30
Sted: Hos UngRingsted på Korsevænget 16

Tilmelding
Ved tilmelding skal følgende oplysninger indgå:
•
•
•
•

Hvilke(n) aktivitet(er) I vil booke.
Den ønskede dato, hvis der er flere at vælge imellem.
(Angiv gerne flere datoer eller tidspunkter)
Skole, klasse og antal elever.
Kontaktoplysninger: Navn, skole, e-mail og nummer.

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du rette henvendelse til Sille Larsen på 30 34 63 97 eller silla@ringsted.dk.

Grejbank
Hos UngRingsted har vi udskyr til udlån til skolerne.
Vi har bl.a. følgende:
•
•
•

Mountainbikes og alm. cykler inkl. hjelme
Paddleboards og kanoer
Friluftsudstyr: Båludstyr, fiskegrej, telte, soveposer,
liggeunderlag, rygsække, våddragter, veste mv.

Hvis du ønsker at booke noget af udstyret, bedes du rette
henvendelse til kontoret på 57 62 76 50 eller
ungdomsskolen@ringsted.dk
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