
      

Information fra Sønderborg Ungdomsskole 

 

Kære forældre      

        

       

Sønderborg Ungdomsskole tilbyder unge fra 7. klasse til deres fyldte 18 år en mængde 

forskellige læringsfag og oplevelser. 

 

I det medfølgende program har I sammen med jeres teenager mulighed for, at finde et match 

der vil udfordre deres læring og nysgerrighed. 

At være elev i ungdomsskolen er også en mulighed for at finde et andet fællesskab end de 

andre skolekammerater. 

 

Vores tilbud består af tre forskellige muligheder: 

✓ Fritidsundervisningshold 

✓ Ture og rejser 

✓ Ungdomsklubber  

 

Tilmelding: 

Alle tilmeldinger skal ske på www.sonderborg-ungdomsskole.dk Her skal de unge logge ind 

med deres eget uni-login.    

 

Holdene er delt op i efterårs og forårs hold. Nogle hold er af kortere varighed end andre.  

 

Rejser og ture skal der betales ved tilmeldingen. Der kan betales med forskellige kreditkort. 

 

I vores ungdomsklubber er der ingen tilmelding. Alle unge kan komme i den klub, de gerne vil. 

Aktiviteterne i de enkelte klubber kan ses på klubbens Facebook side.  

 

Fritidshold: 

Fritidsundervisningen er forskellige hold, der som oftest afvikles over 10 uger, med en fast 

ugentlig mødedag. Mødetiden er varierende for de enkelte hold. Til undervisning på fritidshold 

er der mødepligt, og vi forventer at få afbud hvis jeres teenager ikke kan deltage i 

undervisningen. 

Som udgangspunkt er al undervisning gratis, dog er der enkelte hold hvor der vil være en 

egenbetaling. 

 

Ture og rejser: 

Ture og rejser er muligheden for at få spændende og sjove oplevelser med jævnaldrende.  

Vi har kortere ture i ind- og udland, men også længere rejser som New York og 

Vildmarksturen. 

På alle ture og rejser er der egenbetaling. 

 

 

http://www.sonderborg-ungdomsskole.dk/


      

Ungdomsklubber: 

Sønderborg Ungdomsskole har ungdomsklubber i Gråsten, Broager, Dybbøl, Humlehøj, 

Ulkebøl, Hørup, Augustenborg, Fynshav, Guderup og Nordborg. Det er gratis at komme i 

Ungdomsklubberne. 

Klubberne er stedet, hvor de unge kan mødes under uformelle former. Dette kan være 

sammen med deres skolekammerater, men også sammen med andre unge, de bare ikke har 

mødt endnu. 

Klubberne er indrettet til, og i flere tilfælde i samarbejde med de unge, så de indbyder til 

fællesskab og fede aktiviteter. 

Alle klubber er bemandet med ansvarsfulde voksne. 

 

Kontaktdata: 

Har du brug for at kontakte os, kan du gøre det på følgende måde. 

Sønderborg Ungdomsskole 

Ørstedsgade 53 

6400 Sønderborg 

Tlf. 8872 4432 

Eller på mail: 

ungdomskolen@sonderborg.dk 

 

 

 

Du kan også søge oplysninger på www.sonderborg-ungdomsskole.dk 

 

 

Venlig hilsen  

 

 

Sønderborg Ungdomsskole 

Ole N. Rasmussen 

Leder af Ungdomsskolen 
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