
UNGDOMSSKOLEN 
ER OG SKAL VÆRE 
FOR ALLE!

Ungdomsskolens lovgivning stammer fra 1942, hvor der var behov 
for, at de unge kom væk fra gadehjørnerne og ind i læringsfællesska-
ber. En lov, der stadig giver de unge 13-18 årige mulighed for læring 
i fritiden. 

I UngNorddjurs har vi en masse forskellige fritidstilbud til de unge, 
og i år vil vi især sætte fokus på Science forløb. Det vil blive muligt 
som ung i Norddjurs kommune at afprøve og udforske forløb såsom 
”Robotteknik”, ”Droner”, ”Opbygning af Escape Room”, ”E-sport”, mv. 
Disse tilbud kan I læse meget mere om i denne avis.

Vores klubber er  åben for alle unge i kommunen, hvor man kan star-
te i Juniorklubben omkring 10 års alderen og Ungdomsklubben om-
kring 13 års alderen. Klubberne er et vigtigt frirum i en travl hverdag 
og et sted, hvor der er meget medbestemmelse og mulighed for at 
møde andre unge, man ellers ikke vil have mødt. Unges medbestem-
melse og ind� ydelse prioriteres så højt som muligt, så de unge lærer 
at være en aktiv del af samfundslivet

Alle ungdomsskolens tilbud har stor betydning for forebyggelse på 
det almene område og er med til at understøtte, at de unge får et 
godt børne- og ungdomsliv, og derved får et godt afsæt ind i vok-
senlivet.

Sådan tilmelder du dig fag og ture 

Via APP: 
Du kan se og tilmelde dig  alle vores aktuelle 
hold i vores App. Den � ndes både til Androit og 
iOS, og kan hentes ved at scanne denne kode 
eller via dette link: 
www.ungnorddjurs.dk/klubber/tabu-
lex-ungdomsskole-app/

eller hjemmeside:
Du kan også gå ind på vores hjemmeside www.ungnorddjurs.dk 
og klikke på knappen ”Hold tilmelding” øverst på forsiden.

Nu starter Nu starter 

UNDOMSSKOLE FAGENE UNDOMSSKOLE FAGENE 
I UNGNORDDJURSI UNGNORDDJURS

Vi har en meget bred de� nition 
af hvad der kan kaldes undervis-
ning i ungdomsskolen. Vi udbyder 
naturligvis de traditionelle ung-
domsskolefag som motorlære, 
musik og madlavning. 

Men vi har også fag, der er mere 
projektorienteret. Det er fx. til-
fældet med vores Track-hold, der 
står for at planlægge og afvikle 
vores store kulturevent, Track, der 
normalt løber af stablen hvert år 

i starten af påskeferien. I foråret 
var vi dog nødsaget til at udskyde 
dette års Track på grund af Corona. 
Men vi håber vi kan afvikle det i 
efteråret, og vi ser derfor frem til 
to gange Track i den kommende 
sæson.

Nye fag at vælge imellem
Listen over fag er lang, og den 
bliver løbende opdateret. En af 
nyhederne i år, er at man kan 
være med til at opbygge et escape 
room. Og så har vi valgt at satse 
på en række teknologibaserede 
fag som dronepilot, robottekno-
logi og E-sport. Se hele listen over 
aktuelle fag på vores hjemmeside 
(www.ungnorddjurs.dk) eller i 
vores App.

Fag i UngNorddjurs er et fritidstilbud til dig, der er mellem 13 og 
25 år og som har lyst til at bruge din fritid sammen med andre 
unge om en fælles interesse.

Henrik S. Larsen 
Ungdomsskoleleder
UngNorddjurs

fag i sæson 20-21
Vi har i øjeblikket planlagt at 
udbyde disse fag, men � ere kan 
komme til.

fag

Artwriting

Bocart

Dans

Dansk som 2. sprog

Demokrati

Design & Syning

DJ

Duelighedsbevis

Elektronisk Musik

Engelsk

Face-It

Guitar

Jagttegn 

Journalistik / Blogger

Klubband

Knallertkørekort 

Knallertværksted

Live Show

Marthaskole 

Matematik

Motor

Norddjurs Event Crew

Speedbådskørekort

Styrketræning - FMAP

Trackhold 
Fagene starter i uge 41, hvis ikke andet 
andet er angivet.

Se � ere detaljer om de enkelte hold på 
vores hjemmeside eller i vores App.

ture i sæson 20-21
Ture og weekends Dato:

7. klasse weekend 26/9

Musikstarter Camp 10/10 -14/10

Rønbjerg 30/10 - 1/11

Skitur - Idre Fjäll 13/2 - 20/2

Superliga weekend ikke fastlagt

Outdoor Adventure 13/5 -16/5

Rejseholdet  ikke fastlagt

Musikstarter Akustisk 14/5 - 16/5

Summercamp 28/6 - 2/7

Musikdage 27/7 - 31/7
Se � ere detaljer om den enkelte tur på 
vores hjemmeside eller i vores App.

Ungdomsskolen har en lang tradition for at arrangere ture til 
både ind- og udland. Det bliver vi ved med, selv om det for tiden 
er vanskeligt at planlægge � ere måneder ud i fremtiden.

Vi følger naturligvis nøje med i 
udenrigsministeriets rejsevejled-

ninger, og andre corona-relaterede 
forholdsregler, og er forberedt på 

TURE MED UNGNORDDJURSTURE MED UNGNORDDJURS

gratis og uden binding
Et ungdomsskolefag behøver ikke 
at være noget man binder sig til 
for en hel sæson ad gangen. Vi har 
� ere fag, der foregår over en eller 
� ere weekender eller hverdags-
aftener.

Som udgangspunkt er undervis-
ningen i ungdomsskolen gratis. 
Men på enkelte fag vil der være en 
egenbetaling til fx. mad eller ma-
terialer. Hvis det er muligt at gå op 
til en prøve på faget, vil der typisk 
også være et prøvegebyr.

at skulle a� yse en tur, hvis det ikke 
er forsvarligt at gennemføre den. 
Er du tilmeldt en tur, der bliver 
a� yst, får du naturligvis alle pen-
gene tilbage. Vi krydser � ngre og 
håber det bedste.



Ungdomsklubben er stedet, hvor 
man kan hænge ud med venner-
ne og have det sjovt, hvis man er 
mellem 13 og 18 år. Der er i alt tre 
ungdomsklubber i UngNorddjurs 
og når du har købt klubkort i en af 
dem, har du også fri adgang til de 
øvrige to klubber. 

Hver klubaften vil der være en 
programsat aktivitet, man kan 
deltage i, hvis man har lyst. Akti-
vitetsprogrammet kan du � nde i 
klubben, på vores hjemmeside og 
på den Facebook side, der hører 
til den enkelte klub. Det er også 
på Facebook du kan holde dig 
opdateret om alle de spontane 
aktiviteter, der foregår i løbet af 
sæsonen.

For 7. klasser
Man kan starte med at gå i ung-

Juniorklubberne:

ET GODT FRITIDSTILBUD

Her kan du
Melde dit barn ind i 

en juniorklub: 

Indmeldelse til alle juniorklubber-
ne i Norddjurs Kommune sker på 
UngNorddjurs’ hjemmeside: 
https://www.ungnorddjurs.dk/
juniorklubber/

F a k t a 
Pris:
Kr. 510,- pr. måned i 11 mdr. 
Mulighed for morgenmodul 
(varetages af SFO)
kr. 318,- pr. mdr.  

Åbningstider:
Grenaa Juniorklub
Mandag - fredag kl. 13.30 - kl. 16.30.
Enggaarden (Grenaa)
Mandag - fredag kl. 13.30 - kl. 16.30.
Fristedet (Auning)
Mandag - fredag kl. 13.30 - kl. 16.30.

Skoleferier:
I skolernes efterårs-, vinterferie, 
samt de første to uger i sommer-
ferien vil der være et udvidet åb-
ningstilbud fra Kl. 9.00.-16.00. 

Koloni:
I uge 28 vil der være koloni på  
Anholt af ca. 5 dages varighed.

”Det er ikke sikkert, du som 
barn har et behov for pasning, 
men derfor er det jo stadig rart 
at have et sted, at tage hen ef-
ter skole, hvor der sker noget, 
og hvor der er voksne at snakke 
med”, fortæller Rikke Bennekou 
Bach, der arbejder i juniorklub-
ben Fristedet i Auning.

Et fristed for børnene er netop det en 
juniorklub skal være. Det er der bred 
enighed om blandt medarbejderne 
i de 3 juniorklubber i Norddjurs, der 
- ud over Fristedet i Auning - også 
tæller juniorklubben Enggården og 
juniorklubben på Åboulevarden, der 
begge ligger i Grenaa. Her gør med-
arbejderne hver dag alt hvad de kan, 
for at skabe nogle trygge rammer, 
med masser af sjove aktiviteter for 
børn i alderen 10 til 13 år. 

Juniorklubben skal helst føles som 
børnenes andet hjem, hvor børnene 
nyder at være. Rikke fortæller at hun 
ofte oplever børn, som slet ikke vil 
hjem, efter en eftermiddag i klub-

domsklub, når man går i 7. klasse. 
Der vil være nogle introduktions- 
aftener i klubberne i løbet af sep-
tember, og en hel dag i klubben, 
kun for dem der går i 7. Klasse 
lørdag den 26. september. 

Programmet for intro-forløbene 
vil være forskelligt i de tre klubber. 
Der kommer detaljerede program-
mer senere, så følg med på vores 
hjemmeside og klubbernes Face-
book sider.

Allerede fra sæsonstart kan man til-
melde sig vores ungdomsskole-fag 
og vores mange ture.

Busser
UngNorddjurs har sammen med 
kommunen nogle o� entlige bus-
ruter, der kører til og fra vores tre 
ungdomsklubber i Grenaa, Ørum og 

Allingåbro. Det er gratis at køre med 
busserne. Man kan se køreplaner 
for de enkelte ruter på vores hjem-
meside www.ungnorddjurs.dk/
klubber/bus-koereplan/.

Allingåbro ungdomsklub

Adresse:
Plantagevej 11A
8961 Allingåbro

Kontaktperson:
Daniel Jensen: 51 34 97 94
e-mail: dj@ungnorddjurs.dk

Åbningstider:
Mandag og fredag: 18:30 - 21:30
Onsdag: 15:00 - 21:30

http://www.facebook.com/
UngnorddjursVest

Grenaa ungdomsklub

Adresse:
Åboulevarden 62
8500 Grenaa

Kontaktperson:
Mads Nedergaard: 51 51 74 95
e-mail: mn@ungnorddjurs.dk

Åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fre-
dag: 18:30 - 21:30

https://www.facebook.com/
UngnorddjursGrenaa

Grenaa juniorklub

Adresse:
Åboulevarden 62
8500 Grenaa

Kontakt: Tlf.: 21 83 17 13

Åbningstider: Mandag til fredag: 13:30 - 16:30

Juniorklubben Enggaarden

Adresse:
Legravsvej 1
8500 Grenaa

Kontakt: Tlf.: 21 13 63 62

Åbningstider: Mandag til fredag: 13:30 - 16:30

Ørum ungdomsklub

Adresse:
Overbrovej 50A
8586 Ørum Djurs

Kontaktperson:
Mie Secher: 20 41 17 41
e-mail: ms@ungnorddjurs.dk

Åbningstider:
Mandag, og fredag: 18:00 - 21:00
Onsdag: 14:00-21:00

https://www.facebook.com/
UngnorddjursOrum

Ungdomsklubben er

FÆLLESSKAB, ACTION OG HYGGE

Anderledes end SFO.
Juniorklubberne bliver ofte sammen-
lignet med SFO’erne, og der er da også 

Juniorklubben fristedet

Adresse:
Nyvangsvej 40
8963 Auning

Kontakt: Tlf.: 26 70 03 23

Åbningstider: Mandag til fredag: 13:30 - 16:30

Hen over sommeren har ungdomsklubberne stået for en ræk-
ke aktiviteter for unge. Men mandag den 31. august tog ung-
domsklubberne i UngNorddjurs o�  cielt hul på den nye sæson.  

både ligheder og forskelle mellem 
de to. Ligesom med SFO’erne spiller 
juniorklubberne en vigtig rolle i at 

skabe en sammenhængende hverdag 
for børnene. En hverdag der byder på 
alsidige muligheder der tilgodeser 
den enkeltes behov, men i et socialt 
børnefællesskab, hvor man kan være 
lige præcis den man er. 

Men i juniorklubberne vil børnene 
opleve en højere grad af frihed, hvor 
demokratisk dannelse er et af de store 
nøgleord. “Det vil sige, at vi gør meget 
ud af at lave klub på børnenes præmis-
ser. Derfor er børnene altid med til at 
lave aktivitetskalender, arrangere fede 
fester, ture og overnatninger. Med det 
ansvar vil børnene opleve en høj grad 
af medejerskab i deres klub. Derfor er 
juniorklub en meget vigtig medspiller 
i overgangen fra barn til ung” udtaler 
Mathias, der til daglig arbejder i en af 
juniorklubberne.

Netop det faktum at juniorklubberne 
er et fritidstilbud - og ikke en pas-
ningsordning - betyder, at der er rig-
tigt mange ting, man KAN gøre, hvis 
man har lyst, og ikke så mange ting 
man SKAL gøre. “Børnene vil med 
garanti møde kreative voksne der er 
klar til at føre de � este idéer ud i livet 
- både store og små. I juniorklubben er 
der nemlig altid plads til at drømme 
og tænke stort” afslutter Mathias.  

ben, fordi de synes, der er så hygge-
ligt at være der, hvilket jo altid er en 
god indikation på, at de trives.



Mød dine visuelle venner ”face 
to face”, hvor I kan få holdtræ-
ning i e-sport. Der vil blive 
spillet CSGO eller LOL. 

Der vil blive undervist/vejledt i 
forskellige strategier. I vil lære, 
hvordan spillets gang skal læses, 
økonomien, hvordan man forbed-
rer sit aim og hvordan man iden-

Etisk kodeks
- for et liv i balance med e-sport

Det etiske kodeks har til hensigt at skabe gode og sunde ram-
mer for esporten i Danmark. Det etiske kodeks tager stilling 
til de værdier og holdninger, som esporten fremover skal 
bygge på og ønsker at skabe et esportsmiljø i balance. Ved 
at tilslutte sig det etiske kodeks markerer man overfor for-
ældre, samarbejdspartnere, sponsorer og gamere, at det er 
muligt at dyrke esport i et trygt og sundt miljø.

FYSISK OG MENTAL SUNDHED

Kost, bevægelse, hvile og trivsel

• Søvn og sunde kostvaner er vigtigt for at sikre fokus og energi til 
også at kunne præstere i skole og/eller på arbejdet.

• Gamerne skal have en døgnrytme, der ikke er på bekostning af et 
socialt og fagligt liv.

• Esportstræning bør suppleres med bevægelse
• Der skal være fokus på spillernes generelle trivsel og på at skabe 

positive fællesskaber for dem

FAIRPLAY

Et fundament for esportens ånd

• Vi snyder ikke, når vi gamer - hverken i spillet eller udenfor spillet
• Doping tolereres ikke
• Match� xing og uetisk adfærd, som eks. at spille på egne kampe, 

tolereres ikke
• Sportsmanship er en del af esport. Det betyder, at vi taler pænt til 

og om hinanden, også når spillet bliver intenst
• Esport er inkluderende, og derfor er alle former for diskriminati-

on uacceptabelt
• Fairplay skal italesættes i miljøet som en del af DNA’et
• Den enkelte gamer skal stå på mål for sine egne handlinger og 

udvise fairplay

SIG JA TIL EN ESPORT…

Uden alkohol, energidrik og sto� er

• Euforiserende sto� er er bandlyst i forbindelse med esport
• Børn og unge under 16 år må ikke drikke alkohol. Alkohol hører 

ikke sammen med esport - hverken under træning eller til kamp
• Børn og unge under 18 år må ikke ryge eller tage snus, og det 

hører ikke hjemme i klubben eller foreningen
• Børn og unge under 18 år bør ikke drikke energidrik. Energidrik 

bør generelt indtages med måde

GAMBLING

Betting (odds), skinbetting og match� xing

• Børn og unge under 18 år må ikke gamble, og det hører ikke 
hjemme i klub- og/eller foreningslivet

• Skinbetting er ulovligt og må ikke � nde sted i esport
• Trænere må ikke opfordre til gambling og bør italesætte bagsi-

derne ved gambling
• Klubben og/eller foreningen skal sikre, at spillerne får den 

nødvendige hjælp, hvis det har gamblingproblemer

TURNERINGER/KONKURRENCER, EVENTS OG LAN-PARTIES

Vi stiller krav til arrangørerne

• Arrangører bør forholde sig aktivt til de ovenstående � re punkter 
og lave en plan for, hvordan det skal fungere i praksis

• Arrangører skal tage sig af spillerne under 18 år og herunder 
tage aktivt stilling til, om reglerne for hhv. tilskuer og udøvere 
overholdes.

E-SPORT 
er mere end bare gaming 

ti� cerer og retter de fejl, man som 
individ laver i spillet. Der vil både 
være teori og praksis i det. Samar-
bejde som hold er en vigtig ting.

Ungdomsringen, der er en for-
ening for ungdomsklubber i 
Danmark, er gået sammen med 
en række andre aktører om at ud-
forme et etisk kodeks for E-Sport, 

som vi naturligvis arbejder ud fra. 
Det handler bl.a. om at holde både 
kroppen og hovedet i god form og 
holde en ordentlig tone på nettet. 
Der spilles om dagen - ikke om 
natten. Vi spiser sundt, og ikke 
chips og cola. Desuden vil der lø-
bende blive indlagt fysisk træning, 
så den mentale præstation kan 
være i top.

Vi har maskiner, der er helt profes-
sionelle, som I vil komme til at bru-
ge. Så afprøv jeres talent indenfor 
E-sport og meld jer til dette.

Undervisningen vil foregå i Ung-
domsklubben i Allingåbro, Planta-
gevej 11 og på Åboulevarden 62 i 
Grenå.

UngNorddjurs har i et par år 
tilbudt Robolab som valgfag 
på kommunens folke- og fri-
skoler. Nu kommer det også  
på programmet for fritidsun-
dervisningen. 

Det handler naturligvis om at give 
eleverne en basal forståelse for 
hvordan en robot virker. Og at den 
kun gør det man beder den om. 
Men det er også en fremragende 
måde at træne eleverne i at tæn-
ke selv, og løse opgaver, hvor der 
ikke på forhånd er nogen rigtig 
eller forkert måde at nå frem til 
løsningen på. Derved bliver man 
tvunget til at være op� ndsom og 
prøve sig frem.

Man arbejder med programmering 
af robotterne på et helt basalt ni-
veau, og i samarbejde med andre, 
kommer man blandt andet til at 
kombinere denne viden med det 
man i forvejen ved om fx matematik 
og geometri m.m. for at få robotten 
til at løse forskellige opgaver. Der-
med trænes både samarbejdsevner 
og innovativ tankegang.

Det handler kort sagt om at få ele-
verne til at samarbejde om at tæn-
ke innovativt og kreativt for at løse 
de stillede opgaver. Man kan med 
fordel kombinere undervisningen i 
robotteknologi med andre emner 
som fx a� aldssortering eller ma-
tematik.

RobotterneRobotterne
kommerkommer

Vil du være Vil du være 
Dronepilot?Dronepilot?

Droner er efterhånden nede 
i en pris, hvor de � este kan 
være med. Men hvis man vil 
� yve med en drone på mere 
end 250g skal man have et 
dronetegn.

Undervisningen med droner i ung-
domsskolen er tænkt som er for-
beredelseskursus, der skal klæde 
de unge på til at tage teoriprøven 
til Tra� k-Bolig og Byggestyrelsens 
dronetegn.

Kurset løber over et par undervis-
ningsdage, og består af en teore-
tisk del, der tager udgangspunkt i 
bekendtgørelsen om � yvning med 
droner, og nogle � yveøvelser så 

man bliver tryg ved � yvning med 
drone inden man kommer ud og 
� yver med vores store drone, og 
skal løse nogle � yve/fotoopgaver.

Selve dronetegnet er gratis, og ta-
ges ved at bestå en prøve med 12 
spørgsmål på nettet.

Når prøven er bestået må man 
foretage hobby� yvning med dro-
ner over 250 g uden for bymæssig 
bebyggelse.

Vil man � yve i bebyggede områ-
der kræves der et professionelt 
dronecerti� kat. Det er en noget 
mere omfattende omgang, og skal 
tages hos en privat udbyder.



UNGNORDDJURS UNGNORDDJURS 
SATSER PÅ SATSER PÅ 
SCIENCESCIENCE
Men det er ikke nok, at man kan 
stifte bekendtskab med det i fol-
keskolen og på ungdomsuddan-
nelserne. Det skal også være noget 
man kan beskæftige sig med i 
fritiden.

Her er det, at ungdomsskolen kom-
mer ind i billedet. Med sin lange er-
faring med at udbyde fritidsunder-
visning for unge indenfor en lang 
række mere eller mindre traditio-
nelle fag, er det meget naturligt, 
at vi også skal følge med tiden, og 
kaste os over den nye teknologi, og 
de muligheder det medfører.

En af styrkerne i ungdomsskolen 
er, at vi kan vi tillade os at have en 
anden tilgang til undervisningen, 

end man kan i skolerne, hvor man 
er bundet op på læringsmål, læse-
planer og mødepligt.

I ungdomsskolen kommer folk 
til fagene fordi det er noget 
de har lyst til. Og stemningen 
på vores hold - uanset om det 
handler om at skrue i sin knal-
lert, eller om at spille musik 
- bærer mere præg af at være 
et community, hvor man kan 
komme og dyrke sin interesse 
sammen med ligesindede, end 
traditionel skoleundervisning.  
 
Det giver mulighed for en mere eks-
perimentel og legende tilgang til 
undervisningen, hvor især det so-
ciale er i fokus, samtidig med at de 

kompetente undervisere sørger for 
en høj kvalitet i det faglige indhold. 
Det er denne tilgang vi også gerne 
vil bringe ind i science-fagene.

Rent praktisk kommer UngNord-
djurs’ satsning på science området 
til at foregå på � ere forskellige 
områder. Dels er vi, som en af blot 
8 ungdomsskoler i landet, blevet 
godkendt til at være case-skole i 
Ungdomsskoleforeningens projekt, 
Ungscience. Her skal et ungdoms-

skolehold - ved hjælp af forskellige 
science teknologier - udtænke og 
opbygger et escape room. 

Men det bliver også i denne sæ-
son, at robotterne for alvor kom-
mer til at gøre sit indtog i under-
visningen. I de sidste par år har 
UngNorddjurs haft et tilbud til 
kommunens folke- og friskoler 
om at komme ud på skolerne 
og stå for temadage og valgfag 
med robotteknologi. Det gør 

Danmark mangler unge, der interesserer sig for naturvidenskab 
og teknologi. For at rette op på det er der, både fra undervisnings-
ministeriet og fra forskellige fonde, sat � ere projekter i gang, der 
skal  skabe større kendskab blandt unge, til de fag, der under en 
bred hat går under betegnelsen science-fag.

Vi har i øjeblikket planlagt at ud-
byde disse fag indenfor science, 
men � ere kan komme til.

fag

E-Sport

Robolab

Escape room

Dronepilot

Science lab

Ture og weekends Dato:

Gamer/E-sport weekend  4/12-6/12

Gamer/E-sport weekend  9/4 -11/4

Tur til Universe 

Science Park Ikke fastlagt
Se � ere detaljer om de enkelte hold, ture 
og weekends på vores hjemmeside eller 
i vores App.

vi stadig. Men nu skal det også 
være et hold man kan gå til i sin 
fritid.

Vi kommer også til at udbyde et 
hold, hvor man kan lære at flyve 
med droner, og ikke mindst lære 
noget om reglerne for hvor, hvor-
når og hvordan man må � yve med 
sin drone.

E-sport er også et område vi har 
valgt at investere i. De seneste par 
år har vi oplevet øget interesse for 
faget. Men i Grenaa har undervis-
ningen foregået i lånte lokaler på 

VidenDjurs, langt fra det øvrige 
ungdomsskole- og klubmiljø. 
Derfor har vi nu indrettet et nyt 
lækkert E-sports lokale - med nye 
hurtige maskiner - i vores egne 
lokaler på Åboulevarden, hvor 
ungdomsklubben også ligger. Det 
regner vi med kan skabe en bedre 
sammenhæng mellem klubben og 
faget, til gavn for begge dele.

Men alt dette er kun begyndelsen. 
Allerede nu er der folk i UngNord-
djurs, der arbejder med nye idéer, 
og er i gang med at søge om fonds-
midler til nye science tiltag. Så mon 
ikke der kommer til at dukke � ere 
science projekter op hen ad vejen.

ESCAPE ROOM
En fængslende oplevelse

Har du nogen sinde prøvet at være lukket inde i en u-båd, hvor 
du kun har en time til at � nde ud af hvordan du kommer ud, in-
den ilten slipper op?

Det er nok de færreste, der har prøvet 
det i virkeligheden. Men det kunne 
være missionen i et escape room. Det 
kunne også være at løse en mordgå-
de, at bryde ud af et fangehul, eller 
noget helt � erde.

Fælles for alle de escape rooms, der 
er poppet op rundt omkring i de stør-
re byer i hele Europa i de seneste år 
er, at man bliver lukket ind i et lukket 
rum, hvor man får en opgave. For at 
kunne løse opgaven, skal man � nde 

ledetråde i rummet, og løse gåder 
under vejs.

Det er meget underholdende. Men 
inden det kommer så vidt, at man 
kan invitere folk til at komme og 
løse gåderne, er der jo nogen der 
skal bygge rummet op, udtænke 
gåderne og � nde på historien, der 
kæder det hele sammen.

Det er netop det, som UngNorddjurs’ 
nye projekt går ud på. Her er det 

planen, at et hold unge skal udtænke 
og opbygge et escape room. Til at ud-
forme gåderne, og bygge rekvisitter, 
kommer de unge blandt andet til at 
arbejde med 3D-printere, laserskæ-

rer og MICRO:BIT computere.

Projektet er en del af Ungdomsskole-
foreningens projekt, UngScience, der 
er støttet af midler fra Villumfonden. 

Projektet består af to grene. En der 
handler om bæredygtighed med 
science, og en der handler om escape 
room med science, som altså er den 
del UngNorddjurs er med til. 

Skanderborg Ungdomsskole er det 
man kalder modelskole i projek-
tet. Det vil sige, at de allerede 
har været i gang med at bygge et 
escape room, og har lavet under-
visningsmateriale, der kan bruges 
af undervisere og elever i andre 
ungdomsskoler.

UngNorddjurs er, sammen med tre 
andre ungdomsskoler, blevet ud-
valgt til at være case skole, der skal 
afprøve undervisningsmaterialet 
fra Skanderborg, og kan trække 
på den viden og erfaring man har 
opbygget der, når de skal igang 
med deres egne projekter. Samti-
dig er alle 5 ungdomsskoler en del 
af et landsdækkende netværk af 
ungdomsskoler med interesse for 
science, der mødes til forskellige 
begivenheder i løbet af året, og 
kan hjælpe hinanden med udvik-
ling af nye projekter.

Science tilbud 
i sæson 20-21
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