Sommeraktiviteter 2021
Et ferietilbud til børn på de nuværende
0.-6. klassetrin

OBS: Vær opmærksom på,
at de forskellige aktiviteter
kan være begrænset til en
bestemt aldersgruppe og
med et fast antal pladser.

www.middelfart.dk

Generel information
PERIODE
Sommeraktiviteter tilbydes i ugerne 26 og
31. Man tilmelder sig hver aktivitet for sig.
HVEM KAN DELTAGE
Børn på nuværende 0.-6. klassetrin bosiddende i Middelfart Kommune. Hvis der tilmeldes flere, end der er kapacitet til på de
enkelte aktiviteter, så oprettes der automatisk venteliste – og man kontaktes direkte,
hvis der opstår en ledig plads.

TILMELDING + BETALING
Foregår via:
www.middelfart-ungdomsskole.dk.
For at tilmelde et barn, skal man først logge
ind. Dette kan ske på to måder:
Enten ved at anvende barnets UNI-login eller
tilmelde barnet via knappe HER.
Tilmelding og evt. betaling kan foretages
fra mandag, den 19. april kl. 17.00 – efter
”først-til-mølle-princippet”.

Den 19. april har Ungdomsskolens telefon
ekstraordinært åbent 17.00-19.00.
HVORNÅR
Aktiviteterne er åbne mandag-torsdag Nummeret er: 8888 5690
08.30-14.30 og fredag 08.30-13.30, hvor
der ikke er angivet andet i aktivitetsbeskrivelsen.
SIDSTE FRIST
Der kan være særlige tider på nogle af aktivi- Sidste frist for tilmelding og evt. betaling er
teterne. Der vil blive udsendt nærmere infor- søndag, den 16. maj. Der oprettes automamation herom til dem, der er tilmeldt aktivi- tisk venteliste, hvis antallet af tilmeldte er
højere end den kapacitet, der er på aktiviteten efter tilmeldingsfristens udløb.
teten.
PRIS
I år bliver sommerskolen til sommeraktivite- PRAKTISKE OPLYSNINGER
ter, programmet er udvidet og alt er gratis Nærmere info fremsendes til jer via borger.
dk primo juni.
- undtagen Vilde Vulkaner og turen til Sild.
Det skyldes den fortsatte corona situation
og det deraf øget fokus på børns trivsel og
mulighed for at være sammen i fællesskaber.

INFO / SPØRGSMÅL
Kontakt Ungdomsskolens kontor på tlf. 8888
5690. Se åbningstider bag i programmet.
SÆRLIGE FORHOLD
Vi ønsker, at alle børnene får en super god
oplevelse, og derfor vil vi bede om, at vi bliver kontaktet ifm tilmeldingen, hvis barnet
har særlige behov.
Det kan være en stor mundfuld for et barn
at møde en masse nye mennesker, som det
måske ikke kender i forvejen.
Vi forbeholder os ret til at afbryde barnets
deltagelse i løbet af ugen, hvis vi oplever, at
barnet ikke trives med at være i Sommeraktiviteterne.

Vilde vulkaner - UGE 26
Aldersgruppe: 3.-6. klasse

Sommersjov i skoven - UGE 26
Aldersgruppe: 0.-6. klasse
Mødested: Naturcenter Hindsgavl,
Galsklintvej 2, Middelfart.

Indhold:
Er du vild med musik, X-Factor, at optræde på
en scene, spille musik, synge og være på tur
med en masse andre, så er dette tilbud lige
noget for dig. Vi er i Vordingborg fra tirsdag til
fredag.
Vilde Vulkaner er Danmarks største børnefestival for børn på 3.-6. klassetrin. Vi har et fast
antal billetter, så det er med at være hurtig,
hvis man vil sikre sig en plads på turen.

Indhold:
Du vil komme til at opleve naturen helt tæt
på. Vi fanger smådyr, krabber og rejer og vi Der vil blive afholdt et informationsmøde, hvor
de tilmeldte og deres forældre orienteres af de
går på jagt efter spiselige planter.
deltagende medarbejdere og kan få svar på
Vi laver bål, snitter ting af træ, leger i sko- eventuelle spørgsmål.
ven, bygger huler, klatrer i træer, bruger gps, Vi gør særligt opmærksom på, at det at deltage
stiller krav til børnenes selvstændighed, evne
udforsker livet i skoven og meget mere.
til at acceptere regler og rammer for turen, så
alle får en tryg og god oplevelse med hjem fra
Vilde Vulkaner.
Pris:
Kr. 500,00.

© Universe

Science camp - UGE 26

Krea, sjov & leg - UGE 26

Aldersgruppe: 1.-6. klassetrin.

Aldersgruppe: 0.-4. klassetrin

Mødested: Lillebæltskolen, Skippervej 1,
Middelfart.

Sted: Ejby Junior- og Ungdomsklub,
Halvej 5, Ejby

Indhold:
En uge fyldt med sjove og spændende oplevelser, hvor du får et indblik i fysikken og
kemiens verden på en sjov og spændende
måde.

Indhold:
I denne uge handler det om kreativitet, hvor
vi udforsker ordet på alle måder. Vi skal b.la.
være kreative med vores hænder, lege samarbejdslege, tænke kreativt og opfinde nye
ting og meget mere. Der er ingen grænser
for den kreative tænkning og udfoldelse i
denne uge, og det bliver så hyggeligt.
I må meget gerne medbringe ting som æggebakker, toiletruller, gammelt stof, porcelænskopper, bøtter, morgensmadspakker og andet i tænker vi kan bruge.

Onsdag tager vi på tur til Danfoss Universe.
Vi hygger os også med leg og boldspil udenfor, så der er lidt afveksling i løbet af ugen.

Ferieklub i Strib - UGE 26

Ferieklub i Strib - UGE 31

Aldersgruppe: 0.-6. klassetrin.

Aldersgruppe: 0.-6. klassetrin.

Sted: Stribklubben, Sofiendalsvej 112,
Middelfart.

Sted: Stribklubben, Sofiendalsvej 112,
Middelfart.

Indhold:
Vi laver en sjov og hyggelig uge for dig i Stribklubben.

Indhold:
Vi laver en sjov og hyggelig uge for dig i Stribklubben.

Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af
ugen- konkurrencer, hoppeborg (hvis Corona tillader det) bordtennis, kreativ værksted,
sjov i skoven, bål, byg din egen pizza, bage
dyst, skattejagt og hvis vejret er til det så
vandrutchebane mm – og selvfølgelig er der
tid til bare at hænge ud og lege selv.

Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af
ugen- konkurrencer, hoppeborg (hvis Corona tillader det) bordtennis, kreativ værksted,
sjov i skoven, bål, byg din egen pizza, bage
dyst, skattejagt og hvis vejret er til det så
vandrutchebane mm – og selvfølgelig er der
tid til bare at hænge ud og lege selv.

Vi glæder os til at være sammen med dig.

Vi glæder os til at være sammen med dig.

Koloni på Sild - UGE 31

Cirkusskole - UGE 31

Aldersgruppe: 3.-6. klassetrin.

Aldersgruppe: 2.-4. klassetrin

Pris: Kr. 500,00.

Sted: Bjergbanken, Bjergbanksvej 6,
Middelfart.

Indhold:
Vi skal bo på øen Sild, som er Tysklands største
ø i Nordsøen/Vadehavet. Vi låner et fritidshjem
lige ned til havet.
Stedet ligger i skønne omgivelser, hvor vi skal
tilbringe mange sjove, hyggelige og spændende timer sammen.
Der vil blive afholdt et informationsmøde, hvor
de tilmeldte og deres forældre orienteres af de
deltagende medarbejdere og kan få svar på
eventuelle spørgsmål.
Vi gør særligt opmærksom på, at det at deltage
stiller krav til børnenes selvstændighed, evne
til at acceptere regler og rammer for turen.

Indhold:
I Cirkusskolen skal vi jonglere, balancere, gå
på stylter, lave akrobatik, prøve ethjulede
cykler og seje fakirnumre.
Vi har en hel uge, så der bliver både tid til
at prøve mange forskellige ting og til at øve
sig rigtig meget på det, man synes er sjovest
at træne. Det hele slutter fredag eftermiddag
med, at vi optræder lidt for hinanden - og
hvis vi må - jeres forældre.

Lystfiskeri
- UGE 31

Leg & bevægelse i fællesskab
- UGE 31

Aldersgruppe: 3.-6. klassetrin.

Aldersgruppe: 3.-6. klassetrin

Mødested: Oplyses efter tilmelding.

Sted: Vestfynshallerne i Nørre Aaby

Indhold:
Måske har du aldrig prøvet at fiske før, eller
måske er du allerede en garvet lystfisker (med
mange lystfiskerhistorier). Uanset så er der
plads til dig på dette hold.

Indhold:
Vi fylder hallerne med sjove og lærerige aktiviteter. Alt kan ske fra sport, dans, yoga,
kreative ting og andre skøre ting.

Få en sjov og spændende uge med masser af
frisk luft og chancer for at fange aftensmaden.
I løbet af ugen skal vi prøve forskellige fiskesteder.
Har du selv en fiskestang og fiskegrej, så er du
meget velkommen til at tage med selv. Men
hvis ikke så har vi udstyr, man kan låne.

Vi er stadig ikke færdige med at finde på sjove aktiviteter, men vi kan love, at det bliver
en uge fyldt med sjov, fart, nye venskaber og
masser af grin og glæde.

Middelfart Ungdomsskole
Blindebomsvej 11
5500 Middelfart
8888 5690
ungdomsskolen@middelfart.dk
Kontortider:
Mandag 08.00
Tirsdag 08.00
Onsdag 08.00
Torsdag 08.00
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