Sted: Skøjtebanen, Nørre Havnegade 8, Sønderborg (Havnen)
Start d. 10. januar 2018 kl. 18.00 – 20.00

E-sport forår
Sted: Sydals Hallen, Mommarkvej 352,6470 Sydals
Start: 11. januar 2018 kl. 19.00 – 21.00

Konfirmand 2018
Sted: Ungecenteret, Ørstedsgade 53, Sønderborg
Start: Lørdag d. 24. februar 2018 kl. 09.00 – 14.00

Lystfiskeri
Sted: Forskellige steder i Sønderborg kommune, dette meddeles
af underviseren umiddelbart inden fisketuren.
Starttidspunkt oplyses på hjemmesiden

Gocart
Sted: Sønderborg Racing Center, Asserballe, 6440 Augustenborg
Start: Mandag d. 9. april kl. 17.00 – 20.00

Færdselsrelateret førstehjælp
Sted: Ungecenteret, Ørstedsgade 53, Sønderborg
Vi starter jævnligt hold ca. hver 4. – 6. uge
Står du og skal have kørekort inden for de næste måneder, så er
det NU, du skal tilmelde dig.

www.sonderborg-ungdomsskole.dk

Ishockey

Sted: Materialegården, Augustenborg &
Køreteknisk anlæg, Sønderborg
Vi starter jævnligt hold:-) Men der kan være lidt ventetid.
DERFOR TILMELD DIG I GOD TID!!

Skitur Tjekkiet
Sted: Tjekkiet
D. 9. februar – 15. februar 2018

Skitur Hamborg – forår
Sted: Alpincenter, Hamborg- Wittenburg
Tirsdag d. 27. marts 2018

Berlin
Sted: Berlin
10. maj – 13. maj 2018

Vildmarksturen
Sted: Sverige
D. 1. juli – 7. juli 2018

Der er stadig plads til dig,
så skynd dig at tilmelde dig!
http://www.sonderborgungdomsskole.dk/holdoversigt/
Her vælger du ikonet ”Weekends, rejser og ture”

Læs mere om vores tilbud på
hjemmesiden – håber vi ses :-)

www.sonderborg-ungdomsskole.dk

Knallertkørekort

Følg os på Facebook!

Ungdomsskolen er et tilbud til dig og dine venner. Du kan
deltage i vores tilbud fra 7. klasse, og indtil du fylder 18 år.

Her vil løbende være relevant information, opdateringer
og konkurrencer, du kan deltage i.
www.facebook/Sønderborg-Ungdomsskole.dk

Hvor finder jeg Ungdomsskolens tilbud?

Spørgsmål?
Alle vores tilbud finder du på vores hjemmeside
www.sonderborg-ungdomsskole.dk
Her kan du se holdbeskrivelser, steder og tidspunkter.
Langt de fleste tilbud er gratis.

Hvor og hvordan tilmelder jeg mig?





Du tilmelder dig på vores hjemmeside.
Hvis det, du tilmelder dig kræver betaling, foregår
dette også på hjemmesiden.
Du kan bruge dit UNI login, eller du kan oprette en
profil med egen kode.
Det er VIGTIGT, at du oplyser din egen mailadresse
samt mobilnummer. Du vil modtage info om din
tilmelding via mail og på mobiltelefon umiddelbart
inden holdstart.

Har du eller dine forældre/værge spørgsmål så kontakt
Ungdomsskolen på telefon eller på mail:
Sønderborg Ungdomsskole
Ørstedsgade 53
6400 Sønderborg
Tlf. 8872 4432
Mail: ungdomsskolen@sonderborg.dk
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCRc91W6Iy6Uddcw
WhenzJGA

www.sonderborg-ungdomsskole.dk

Hvornår kan jeg bruge Ungdomsskolen?

