Unge- og Kulturcentret
www.ukchalsnaes.dk

VELKOMMEN I UKC
Kære elever og forældre!
Velkommen til sæson 20/21 i Unge- og Kulturcentret Halsnæs, UKC!
UKC er et kommunalt tilbud bestående af ungdomsskole og klub, musikskole,
billedskole og 10. klassecentret. Her udbyder vi en række forskellige undervisningstilbud, klubaktiviteter, arrangementer og ture i din fritid, eller i skoletiden i
samarbejde med de lokale skoler. Ungdomsskole og klub henvender sig primært
til unge fra 6. klasse til det 18. år, hvor musikskolen og billedskolen henvender
sig til flere aldersgrupper.
Vores ambition er at skabe rammer og indhold som du har lyst til at fordybe dig,
om enten det er faglige aktiviteter, afprøve nye udfordringer for hoved og krop,
indgå i nye læringsfællesskaber eller udvide dit netværk på tværs af alder, køn
og bopæl. Mange af vores aktiviteter sker i samarbejde med lokale foreninger,
undervisere og kunstnere, hvormed du vil opleve en større indsigt og ejerskab til
din egen kommune, Halsnæs.
De fleste aktiviteter i UKC er gratis, men på enkelte hold kan der være en
brugerbetaling, eks. knallertkørekort og dykkercertifikat. Ligeledes er der brugerbetaling på vores ture og rejser. Nogle undervisningshold forløber over hele
sæsonen, september-marts, andre er kortere eller blot workshopbaseret, eks.
over en weekend eller to. Ligeledes udbydes særlige hold og aktiviteter iht.
sæsonen, såsom eksamenstræning og sommeraktiviteter.
Meld dig ind i UKC, det er gratis! Og hvis du tilmelder dig et undervisningshold
eller en aktivitet, er du automatisk oprettet som medlem af UKC.
Tilmelding: Du tilmelder dig på vores hjemmeside eller ved personlig kontakt til
vores kontor. På hjemmesiden skal du blot bruge dit uni-login, hvorefter du kan
tilmelde dine ønskede aktiviteter. Flere af holdene, ture og rejser har begrænset
antal pladser, så det er først til mølle-princippet.
Savner du noget eller har du en god idé til et fag eller en aktivitet…? Så skriv
straks til os eller mød op på UKC og fortæl os hvad du gerne vil bruge din fritid
på. Så vil vi gøre hvad vi kan for at indfri dine ønsker for et godt fritidstilbud.
Alle hold kræver et vist antal elever for at kunne etableres, så tal med vennerne
og brug jeres fritid sammen i spændende, udviklende og ikke mindst, hyggelige
timer i selskab med andre unge.
På vegne af alle medarbejdere, velkommen i UKC!
Med venlig hilsen
Ulrich Mehr Leder UKC Halsnæs

Viste du at:

- UKC har to klubtilbud, Brandstationen på Syrevej 19, Frederiksværk, og Klub Regnbuen på Lerbjergvej 1 i Hundested?
- UKC har et top lækkert gaming-rum på Brandstationen?
- UKC har flere øvelokaler til musik, sang og bands?
- Du kan tage kompetencegivende kurser i UKC, såsom knallertkørekort, dykkercertifikat og førstehjælpsbevis?
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FIND DET, DU VIL LAVE I DIN FRITID!
MELD DIG TIL PÅ WWW.UKCHALSNAES.DK
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SPROG
HVERDAGSENGELSK
Undervisere: Charlotte Konradsen
Ayed og Jacob
Olsen.
Målgruppe: fra 12-18 år
Første dag: Ons. d. 16. sep.
Tidspunkt på dagen: 16:00-18:00
Sted for aktiviteten:
Frederiksværk Gymnasium

ENGELSK
PRØVEFORBEREDENDE
Undervisere:
Simon Josephsen
Målgruppe: 9+10. kl.
Første dag: Ons. d. 16. sep.
Tidspunkt på dagen: 16:00-18:00
Sted for aktiviteten:
Frederiksværk Gymnasium

SPANSK BEGYNDERE
Undervisere: Kit Hyttel
Målgruppe: fra 12-18 år
Første dag: torsdag d. 17. sep.
2020
Tidspunkt på dagen: 15.30-17.30
Sted for aktiviteten:
Unge- og Kulturcentret, samt
webbaseret
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Bliv styrket i din engelsk, både mundtligt og skriftligt.
Engelskholdet har fokus på
træning i hverdagsengelsk og rummer varieret undervisning, så du fastholder interessen. Det gælder både skriftligt, grammatisk og mundtligt.
Hver gang vil der være dagens indspark/tema, som vi fordyber os i. Vi arbejder med mystery tours, workshops, walk and talk og meget mere, men
vigtigst af alt er at undervisningen tilpasses dit niveau. Der er
også mulighed for at få hjælp til lektierne.

Bliv klar til eksamen i engelsk!
Vi arbejder med eksamensformen og de teknikker som
kan støtte dig gennem eksamen. Få skulderne ned,
tal mere engelsk og bliv fortrolig med eksamensstoffet.
Vi vil arbejde med.
• At lave sin outline til eksamen.
• Arbejde med de opgivne tekster man har fået.
• Arbejde med samtalen til de spørgsmål man kan trække til eksamen.
• Lytteøvelserne og læseøvelserne man kan komme op i skriftligt.
• Stil.
• Finde gode kilder til sin outline.

Spansk er det 3. mest talte sprog i verden og på dette kursus lærer
du at tale en basal samtale på spansk, og vi forventer ikke, at du har
forkundskaber.
Allerede fra første lektion begynder vi at samtale på spansk, for vi fokuserer på, at du inden længe får opbygget et ordforråd, så du kan føre
basale samtaler med en spanier.
Vi snuser også til grammatikken, som vil blive omhyggelig forklaret, - ud
fra et dansk synspunkt. Undervisningen krydres med sjove fortællinger
om de charmerende forskelligheder, der er mellem den spanske og den
danske kultur.
Vi vil beskæftige os med emner som: Unge i Spanien og Latinamerika,
mad- og musikkultur og meget mere.
Undervisningen vil være en kombination af fysisk fremmøde og onlineundervisning.

EKSTRA DANSK
Første dag: Man. d. 14. sep.
Tidspunkt på dagen: 16:00-18:00
Sted for aktiviteten:
Unge- og Kulturcentret

DANSK SOM ANDETSPROG
Undervisere: Afrah Dakhil Al-Sabty
Målgruppe: 12-18 år
Første dag: man. d. 14. sep.
Tidspunkt på dagen: 15:30-17:00
Sted for aktiviteten: Dansk som
andetsprogs-lokalet
Frederiksværk Skole, Skolevej 1

FRANSK
EKSAMENSTRÆNING
10+17+24. april 2021
Sted for aktiviteten:
Unge- og Kulturcentret

Har du behov for at blive bedre til dansk?
Har du det svært med at stave, skrive og læse
dansk….? Så kan vi hjælpe dig.
Vi tager udgangspunkt i de opgaver og undervisning som du modtager i folkeskolen, så du oplever mere succes i hverdagen. Vi arbejder
med analyser, skrive- og stavefærdigheder, grammatik og læsning.
Du får opbygget strategier og metoder som du kan bruge i hverdagen
og til eksamen.
Der er løbende tilmelding. Du behøver ikke at gå på holdet hele året
– vær med til det, du har brug for.

DSA-undervisning for dig som har et andet modersmål end dansk og
som ønsker at blive bedre i både tale– og skriftsprog.
Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du
arbejder med læsning og opbygning af lettere tekster. Der arbejdes
med emner fra hverdagen, aktuelle begivenheder og danske tv- og
nyhedsudsendelser, og du kommer til at kommunikere mundtligt og
skriftligt om emner af personlig og almen interesse.

Klar til fransk-eksamen? Brug for de sidste fif? Gerne hente en karakter
eller to ved det grønne bord? Så deltag i vores intensive eksamensworkshop i april måned. Vi bruger tre lørdage på at få dig i fransk topform til
eksamen! Voila!
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MATEMATIK

HVERDAGSMATEMATIK
Kan du regne den ud?

Første dag: Tors. d. 17. sep.
Tidspunkt på dagen: 15.30-17.00
Sted for aktiviteten:
Unge- og Kulturcentret
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Der er matematik i alt! Vi arbejder med basale matematiske discipliner,
praktisk orienteret matematik, spil og logiske opgaver, som alt sammen vil
styrke dine matematiske kompetencer. Her kan du få et løft i områder som
du ikke mestrer endnu og opbygge strategier og færdigheder til løsning af
hverdagens matematiske udfordringer. Hverdagsmatematik tager udgangspunkt i dit faglige niveau.

IT & MEDIER
E-SPORT
Underviser: Mads Japsen
Onsdag 15.30-18.00 & 18.00-20.30
Unge- og Kulturcentret

E-SPORT GAMING

Mandage Kl. 15.30-17.30
Kl. 18.30-20.30
Tirsdage Kl. 15.30-17.30
Kl. 18.30-20.30
Torsdage kl. 15.30-17.30
Kl. 18.30-20.30
Fredage kl. 15.30-17.30

JOURNALISTIK OG
SOCIALE MEDIER
Underviser: Margrethe Løkkegaard
Alder: 12-18
Lørdage kl. 10-15 flg. dage:
26. sep.
24. okt.
21. nov.
12. dec.
16. jan
13. feb.
13. marts

I UKC elsker vi E-sport!
Og det kan du se på vores fantastiske E-sportslokale i tårnet på UKC.
Her kan du modtage undervisning i CS:GO hver onsdag. Efterflg. kan du
træne dine nye færdigheder på et af vores E-sport Gaming hold.
Kom og vær med, der er rift om pladserne, så skynd dig at tilmelde.

Gaming er fri e-sportsleg i vores tårnrum. Du og dine kammerater kan booke
jer ind på faste tidspunkter i lokalet til at træne jeres færdigheder.
Alt afhængig af tilslutning kan du få en eller flere tider…
E-sport er for alle og der skal være plads til alle!

Går du rundt med en lille journalist i maven eller bare nysgerrig på at fortælle
gode historier? Så er dette hold særlig godt til dig!
Vi skal for eksempel ud og lave reportager i byen med kamera, øve os i at
være på og træne at interviewe mennesker.
Det bliver ikke kedeligt! Du får en masse gode redskaber i tasken, som kan du
kan bruge til at fortælle den fede historie på sociale medier, og uanset om du
synes, det er sjovest at være foran eller bag kameraet, så er dette holdet for
dig. Vær med og bliv fremtidens historiefortæller!
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DET KREATIVE HJØRNE
SMYKKEVÆRKSTED

Design og skab din egen udsmykning. Bliv inspireret og lær teknikker og
håndværk til at skabe din egen stil eller re-designe dine nuværende smykker.
Vi laver øreringe, halskæder og armbånd og der vil også være mulighed for
at arbejde med sølv

GLAD FOR MAD

Elsker du at lave mad, eller kunne du tænke dig at lære at lave mad? Måske
drømmer du om at få en uddannelse inden for mad til mennesker (fx. kok,
ernæringsassistent, bager eller måske
tjener).
Du vil arbejde efter grundlæggende madlavningsmetoder og lærer at fremstille mad ud fra årstidens grøntsager.
Vi sammensætter og tilbereder sunde og velsmagende måltider, eksperimentere med krydderier og retter fra andre kulturer, bager brød, kager og
fremstiller lækre desserter. Mums!

Underviser: Vakant
Første dag:
Tirsdag d. 15. sep. kl. 19.0021.00

Underviser: Camilla Borch
Første dag man. D. 14. sep. kl.
16.00-18.30

BANDVÆRKSTED
Brandstationen og
Øvecontaineren
Onsdage kl. 19-21
Første dag: Onsdag d. 16. sep.

ROLL THE DICE
MIN EGEN SPILLEAFTEN
Underviser Michael Esbensen
Tlf 4118 6694
Onsdage kl. 19-21
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Vil du spille musik i et band eller er du allerede en del af et band, så er
Bandværkstedet noget for dig/jer. Vi har de fedeste øvelokaler og lækkert
grej, som du/I kan benytte jer af. Til at hjælpe jer på vej har vi professionelle
musikkere som kan bistå med pudse nummeret af, finde den fede akkord
eller hjælpe med at få indspillet demobåndet. Hvem ved….? Måske skal vi
snart afholde ”Halsnæs har talent!” med dig på scenen!?

Slip joystikket og tasterne denne ene ugedag, og mød op på UKC, hvor vi
spiller og hygger med alt fra de gode gamle brætspil til de sidste nye.
Vi kan tilbyde alt fra Mølle og Yatzy til Risk, Magic Card og D&D.
Alle analoge spil er ”i spil”, så kom og vær med til at bestemme indholdet.

HØJ PULS
BRANDKADETTER
Arrangør/undervisere: Frederiksborg
brand og redning
Målgruppe: 12-16 år
Første dag: tirsdag 15. sep.
Tidspunkt på dagen: kl. 16.3019:30
Sted for aktiviteten:
Frederikssund Brandstation
(vi står for transporten fra Unge
og
Kulturcentret til Frederikssund
og retur)

MOTOCROSS
Arrangør/undervisere: Frederik og
Kristian Lindholm Eriksen
Målgruppe: fra 12 år
Tidspunkt på dagen: mandag kl.
16.00 – 18.00 (kørsel på Melby
Crossbane) og torsdag kl. 18.30 –
21.00 (vedligeholdelse af maskiner
på Elevatorfabrikken, Syrevej 41,
Frederiksværk)

SHOW & STREETDANCE
Underviser Tina Knudsen
Torsdage kl. 19.15-21.00
Unge- og Kulturcentret

SCOOTER-HOLD

Underviser Simon Skriver
Første gang
Tors. d. 17. sep. kl. 16-18

Har du også altid drømt om at blive
brandbekæmper? Som Brandkadet
bliver du introduceret til og undervist i
elementer af funktionsuddannelsen som brandfolk skal igennem.
Du får en masse praktisk erfaring i brandbekæmpelse, førstehjælp og
forebyggelse af ulykker. Ligeledes lærer du at samarbejde i et team,
hvor alle har en vigtig rolle at udføre. Som Brandkadet får du indsigt
i rigtig mange af de ting, som de virkelige brandfolk laver, og dine
lærere er derfor også uddannede brandfolk. Der vil udleveres relevant
brandmandsudstyr (dragter, hjelme mm)
For at være med gælder det bare, at du har lysten til at prøve, og det
er ligegyldigt, om du er pige eller dreng, høj eller lav, god til matematik eller dansk eller noget helt andet!

Er du til adrenalin, høj puls og udstødningsgasser?
Og er du interesseret i at lære omkring motorer og service af maskinerne? Så skal du med på vores cross-aktiviteter.
Vi kører hver mandag på Melby Crossbane og vedligeholder og servicerer maskinerne og udstyr hver torsdag i vores motorværksted på UKC
(Syrevej 41). De udsættes for en stor belastning, så derfor er en del af
din tid optaget med at splitte, skrue, rense og samle.
Vi betragter cross som en seriøs sport og stiller derfor store krav til dig
og til sikkerheden. Vi stiller maskiner og sikkerhedsudstyr til rådighed, så
du får mulighed for at dyrke en spændende sport,
uden at det koster en bondegård. Giv gas!

Streetdance er en kombination af forskellige danseformer der har udviklet sig ved f.eks dansefester, blokfester, parker,
skolegårde, battles og natklubber. Stil og musik rammer bredt og
inviterer til sved på panden. Vi arbejder med house, funk, dancehall,
jazz og break. Timerne er læringsrige med karisma og alle niveauer er
velkomne!

Scooter-holdet er for dig som kan lide at stå på løbehjul på ramper o.lign.
Vi starter op med at mødes i Olliestedet om torsdagene, men der bliver
mulighed for at lave ture til andre ramper og parker. Mød op og lad os
sammen skabe en masse fælles aktiviteter på løbehjulet.
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CERTIFIKATER
KNALLERTKØREKORT
inkl. førstehjælpsbevis
Målgruppe: fra 15 år

Tag dit knallertkørekort på UKC.
Knallertundervisningen består af en teoretisk del, et færdselsrelateret
førstehjælpskursus, køreundervisning og en køreprøve. Du kan først
blive indstillet til køreprøven, når du har bestået teorien og førstehjælpskurset.
Du kan tidligst påbegynde knallertundervisning 6 måneder før din 15-års
fødselsdag.
Prisen er 700 kr. for unge med bopæl i Halsnæs og 875 kr. for
ikke-bosiddende i Halsnæs. Prisen inkluderer
kørekort og førstehjælpsbevis.
På vores hjemmeside kan du læse mere om
regler, retningslinjer, tilmelding og kursusopbygning.

FØRSTEHJÆLP 12 TIMER

1. hold:
Tirsdage kl. 16.30-20.30. 27/10 3/11 - 10/11
2. hold:
Tirsdage kl. 16.30-20.30 19/1 26/1 - 2/2

SPEEDBÅDSCERTIFIKAT

Program under udarbejdelse, se
hjemmeside!

Tag et kompetencegivende førstehjælpskursus! Med et 12-timers kursus
har du den store pakke inden for førstehjælp og er godt rustet til at redde
liv. Kurset kan også være et krav på din kommende uddannelse eller et
ekstra point til din næste jobsamtale. Det er i hvert ikke kedeligt at tage
dette kursus.

Med et speedbådscertifikat må du sejle en planende speedbåd eller motorbåd op til 15 meters længde.
Du får et grundlæggende kendskab til sejlads, lærer de basale søfartsregler, god sømandsskik, sikkerhed om bord, at binde knob og styre fartøjet
på betryggende vis.
Kurset afsluttes med en prøve med en ekstern censor.
Du skal være 16 år ved prøveaflæggelse
Kurset koster 500 kr. inkl. prøveaflæggelse og certifikat..

JAGTTEGN

Forventet opstarten feb. 2021.
Kursus program tilgår snarest,
men tilmeld gerne nu.
Pris 600 kr. inkl. Jagttegnsprøve.
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Nyhed forår 2021!
Tag dit jagttegn i UKC. Kurset er en blanding af teori og praksis, hvor
du bl.a. lærer at begå dig i naturen, skelne mellem vildtet i de forskellige
arter, regler og lovgivning. Ligeledes skal du lære korrekt jagtetik og betjening og skydning med jagtgevær. Kurset afsluttes med jagttegnsprøve.
Der indgår et par weekenddage i løbet af foråret.
Du må starte som 15 årig, men kan først få jagttegn som 16 årig.

VANDSPORT

VIDSTE DU AT HALSNÆS HAR 61 KM KYSTLINJE OG DU ALDRIG ER
MERE END 4 KM VÆK FRA HAV, FJORD ELLER SØ?

SNORKELDYKKER KURSUS
Arrangør/Undervisere: Dykkerklubben Hajen
Målgruppe: fra 12 -18 år
Første dag: fredag d. 23. okt.
Tidspunkt på dagen: 18:45-22:00
Sted for aktiviteten: Hillerød
Svømmehal
Mødested: Unge- og Kulturcentret

Snorkeldykning og UV-rugby
Kan du godt lide at svømme og havde det sjovt i vand. Sammen med
Dykkerklubben Hajen afholder UKC snorkeldykker kursus. Her vil du lære
om UV-rugby, snorkeldykning og blive bedre til at holde vejret længe under
vandet.
Du vil også blive introduceret for flaskedykning.
Kurset er for unge fra 11-18 år og foregår i Hillerød svømmehal.
I foråret skal vi også ud i havet og se på livet her. Måske du kan fange en
fisk med harpun.
Pris 300 inkluderer medlemskab af dykkeklubben Hajen.

SPORTSDYKNING TRIN 1

Lær at dykke og tag et internationalt Padi Open Water Diver-certifikat i
ungdomsskolen. Dette kursus er det første i din dykkeruddannelse og efter
bestået kursus er du uddannet ned til 18 meters dybde.
Grundkurset består af 3 dele: Teoriundervisning, træning i svømmehal og 5
dyk i åbent hav.
Kurset koster 1000 kr. og indebærer komplet undervisningsmateriale, lån
af alt udstyr, luft, certificering og medlemskab af dykkeklubben Hajen m.
tilhørende forsikring.

SPORTSDYKNING TRIN 2

Advance Open Water er trin 2 i din dykkeruddannelse. Her får du udvidet
dine færdigheder som dykker og efter kurset er du certificeret til hhv. 21/30
meter, afhængig af din alder. Da du allerede er uddannet dykker, er der
kun to teoriaftener, men til gæld skal du gennemføre 5 specialedyk, bl.a.
dybdedyk og navigation.
Kurset koster 1200 kr. og indebærer komplet undervisningsmateriale, lån
af alt udstyr, luft og certificering.
Kurset forventes afsluttet medio juni 2021

Forårshold 2021
PADI OWD
Undervisere: Dykkerklubben Hajen
Målgruppe: fra 12 -18 år
Første dag: onsdag d. 17. marts
m. infomøde.
Kurset forventes afsluttet ultimo
maj.
Mødested: Unge- og Kulturcentret

PADI AOWD
Arrangør/Undervisere:
Dykkerklubben Hajen
Målgruppe: fra 12 -18 år
Første dag: onsdag d. 19. maj
2021
Mødested: Unge- og Kulturcentret
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EVENTS
TIVOLI JULEMARKED
Dato tilgår!

TEATER
Torsdag 24. marts 2021

KRUDTVÆRKS FESTIVAL
8. maj 2021
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Tivoli er pyntet op til jul med alverdens lys, træer og en masse boder. De
fleste forlystelser er åbne, og der er gode muligheder for at finde den helt
særlige gave til dine kære. Fuld smæk på julestemningen!

Ti’eren afholder traditionen tro teater lige før påske her i
unge- og Kulturcentret.
Konceptet er enkelt, de unge står for det hele og skal være færdige på 2
uger.
Kom ned og oplev et brag af en forestilling!

Hele krudtværksområdet summer af liv og happenings og ikke mindst
på UKC. Vi viser et bredt udvalg af alt det som UKC består af: Tieren,
billedskole, musikskole, ungdomsskole og klub. Der vil være udstillinger,
musiske indslag og spændende aktiviteter løbende gennem dagen.

TURE
LALANDIA BADELAND
Kun for 6. klasser
Hvornår: afvikles i foråret 2021
Pris: 700 kr. (betales ved tilmelding)
Tilmeldingsfrist: 1. september
Max. 50 pladser.

LALANDIA BADELAND
Fra 7. klasser til/med 17 år.
Hvornår: afvikles i foråret 2021
Pris: 700 kr. (betales ved tilmelding)
Tilmeldingsfrist: 1. september
Max. 50 pladser.

SKITUR I UGE 7
Hvornår: 14-20. feb. 2021
Tilmeldingsfrist: d. 15. jan. 2021.
Pris: ca. 3500 kr. (depositum på
1000 kr. ved tilmelding)
Restbeløb indbetales d. 15.
jan. 2021.

LONDON PÅSKEN 2021

Program under udarbejdelse,
forventet pris 3500 kr.

Badeland, afslapning, madlavning og hygge! Det er
ingredienserne i en fed weekend i Lalandia. Denne
tur er kun for 6. klasseelever i Halsnæs, så der er
gode muligheder for at få nye venner på tværs af
kommunen.

Den årlige tur til Lalandia er altid et hit. Vi bor i
8-personers hytter, bade, laver mad og afslapper af
i godt selskab. Denne tur er for unge i 7. klasse og
opefter.

Skitur i vinterferien.
Gør vinterferien til noget helt særligt med UKCs
skitur til Kläppen i Sverige. Om du er
nybegynder eller øvet gør ingen forskel.
Du vil forbedre din teknik, viden og mærke suset i
fællesskab med andre unge.
Max. 25 pladser.

Kulturtur til London, hvor du får talt sproget, set
byens highlights og oplever en af de store metropoler i Europa. Turens program er en blanding af
engelsk kultur, klassiske seværdigheder, shopping
og socialt samvær. London rummer alt!
Er du elev på et af vores engelskhold, har du fortrinsret til turen.

13

TAG 10. KLASSE PÅ
FREDERIKSVÆRK
GYMNASIUM
TIEREN
Ti’eren tilbyder et spændende skoleår med fokus på
afklaring og fordybelse i linjefag.
I Ti’eren modtager du undervisning i de obligatoriske fag
dansk, engelsk og matematik. Derudover skal du vælge
en linje som du vil fordybe dig i:
Art, music & performance
Sport & Outdoor
Erhvervslinjen, som består af tre underkategorier:
Værksted, Redesign, Mad og sundhed
I Ti’eren arbejder vi med foredrag og fordybelse i emner
og projekter, såsom erhvervsuge, Obligatorisk opgave,
Teaterprojekt mm. Endvidere har vi ture og rejser i indog udland.
Får et 10. klassesår i et dynamisk ungemiljø, hvor dine
behov for faglig og personlig udvikling
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Alle fortjener at være en Ti’er!

UNG I HALSNÆS
Som ung i Halsnæs er du en del af et stort netværk, hvor der er mange ressourcer at trække på.
Udover spændende aktiviteter og idrætsgrene i foreningsliv, Ungdomsskole eller klub-regi, så er
der flere instanser som er til for dig. Om det drejer sig om brug for støtte og hjælp til personlige
udfordringer, hjælp til valg af uddannelse eller behov for at tilegne dig nye kompetencer, så er
der personer og ressourcer at trække på.
Ligeledes kan du som ung gøre en forskel for dig og de andre unge i Halsnæs ved at støtte op
omkring det fælles elevråd eller Ungerådet, som er til for at pleje alle unges interesser.

UNGERÅDET

Halsnæs Ungeråd består af engagerede unge som vil gøre en forskel for
ungdommen i Halsnæs, og er sammensat af repræsentanter fra hhv. Ungdomsskolen, klubberne, Fælleselevråd, Musikskole, Ti’eren og Produktionsskolen. Her arbejder man for at skabe et sundt og spændende ungemiljø,
som er dynamisk og proaktiv på de unges behov og ønsker. Ungerådet er
talerøret til kommune og politikkere og er en væsentlig medspiller i mange
af de demokratiske processer som foregår i kommunen.

CYBERHUS

Chat med ungerådgivere fra UKC. Her kan du dele stort som småt og få
gode råd eller hjælp til at løse de udfordringer som du går og bokser med.
Det foregår online og du kan være helt anonym.
Chatten er åben torsdage kl. 16-18 på www.cyberhus.dk

UNG MOD

Ungdomsmodtagelsen er et kommunalt tilbud til unge mellem 12-25 år, hvor
du kan søge svar på spørgsmål eller hjælp til dine ungeproblemer.
Åbningstider: tirsdag kl. 15-18 på Vognmandsgade 12, 3300 Frederiksværk
Telefon mandag-torsdag: Indtal besked eller skriv sms til 61245645, og du
vil blive kontaktet snarest muligt.

GADETEAM

Gadeteamet er opsøgende medarbejdere fra UKC som du kan møde i
bybilledet eller på din skole. Det opsøgende består i at være tilstede hvor
de unge søger hen i det offentlige rum. Arbejdet bunder i den gode relation
og forståelse for de unges behov og udfordringer, og herigennem være en
ressourceperson for de unge som har et behov. Gadeteamet ser du oftest
til byfester, sidste skoledag, weekender og ferier, men også til kriminalitetsforebyggende indsatser på skolerne.

NATTERAVNENE

Natteravnene er en frivillig social forening som har til formål at skabe
tryghed og støtte til børn og unge i de lokale miljøer. Natteravnene går i
karakteristiske gule jakker og er tilstede i de mørke timer af weekenderne,
til byfester og lign. arrangementer

UNGEVEJLEDNINGEN

Har du brug for at blive guidet i dit valg af ungdomsuddannelse, så kan du
kontakte ungevejledningen på Unge Krudtværks Allé.

DET FÆLLES ELEVRÅD

Formålet med elevrådet er at:
varetage elevernes interesser fremme elevernes medindflydelse styrke
elevrådenes samarbejde mellem kommunens folkeskoler og deltagelse i
politiske dialoger omkring relevante emner.
Det Fælles Elevråd består af elevrådsrepræsentanter fra
folkeskolerne i Halsnæs Kommune.
Der er valg til elevråd umiddelbart efter skolestart i august.
Læs mere om vores fælles elevråd her: www.ukchalsnaes.dk
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BILLEDSKOLEN

Billedskolen i Halsnæs er for børn, der elsker at tegne, male og modellere.
Underviserne er udøvende kunstnere, der selv har erfaring med at
arbejde med den kunstneriske proces, og som fra deres virke kender
betydningen af, hvad kunsten betyder for ens liv. Undervisningen på
Billedskolen er en frugtbar proces med både alvor og sjov, koncentration og fordybelse.

Billedskolen
Mandage i Hundested:
1-3. klasser: kl. 15.00-17.30
4-. klasse og opefter: kl. 17.30-20.00
Onsdage på Fr.værk Gymnasium
4. klasse og opefter: kl. 17.30-20.00
Opstart uge 35 med løbende tilmelding.
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MUSIKSKOLEN
Halsnæs Musikskole
Halsnæs Musikskole er for dig, der elsker musik og gerne vil lære mere.
Du kan lære at synge og spille på mange forskellige instrumenter.
I musikskolen møder du også andre børn og unge, der spiller musik.
Musikskolens dygtige lærere står klar til at byde dig velkommen

🙂

Du finder alle musikskolens spændende tilbud på UKC´s hjemmeside.
Her kan du også læse mere om de dygtige lærere, der underviser i
Musikskolen.
OBS. Vi har også tilbud til voksne.
Vi ses til musik!
Mvh. Os i Musikskolen

Her er nogle af de mange
instrumenter og tilbud du kan gå til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sang
Violin
Blokfløjte
Saxofon
Sammenspil
Band
Kor
Guitar
Trommer
Bas guitar & Kontrabas
Tværfløjte
Babymus og Minimus (0-5 år)

og meget mere.

Du kan helt sikkert finde et hold
der passer for dig!
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UNGE- OG
KULTURCENTRET
I HELE HALSNÆS
Unge- og Kulturcentret er mere end
bare Brandstationen, vi har
satellitter i hele Halsnæs.
REGNBUEN I HUNDESTED
Regnbuen har sit eget hus lige ved siden af Hundested skole, Lerbjergvej.. Her er åbent for alle
fra 6. klasse, og til du er fyldt 18 år. Du er velkommen fra mandag til torsdag. I Regnbuen kan du
mødes med dine venner efter skole og lære nye at kende. Vi spiller kort og billard eller maler og
laver mad, men mest af alt hygger vi og snakker om alt mellem himmel og jord. Der er altid en lille
eftermiddagssnack - boller, koldskål eller frugt. Du kan også købe sodavand eller juice og andet
mundgodt. Det er super hygge, når vi sidder ved bordet og laver sjov og taler om, hvad der er
sket i løbet af dagen, eller laver en spontan picnic i haven. Der er altid en voksen til stede, som er
parat til at lytte og forstå dig.
Regnbuen, Lejrbjergvej 1, 3390 Hundested
SKATERHALLEN OLLIESTEDET
Olliestedet ligger i en gammel fabrikshal og er Nordsjællands bedste indendørs skatepark. Parken
har utrolig mange ledges, bokse, banks og quarterpipes. Ølsted Skatepark har i alle ender enten
quarterpipe eller bank, som giver skateren muligheden for at fastholde sit flow igennem parken
eller samle fart. Parken er udført i træ og stål og bliver hurtigt istandsat, hvis noget skulle gå i
stykker. Desuden er alle obstacles bygget i både store og små udgaver, så alle niveauer, både i
street- og bowlarealet, kan anvende parken. Der er alt fra ledges, rails, pyramidebokse over store
og små banks og quarters til en mini-bowl.
Mini-bowlen i bagerste venstre hjørne kan anvendes af alle niveauer, da der både er en høj og lav
ende.
Skaterhallen Olliestedet, Præstebrovej 20, 3310 Ølsted.
ELEVATORFABRIKKEN
Elevatorfabrikken på Syrevej 41 tæt på Brandstationen. Her ligger vores Knallertkøreskole og
førstehjælpskursuslokaler. Her findes motorværksted som primært bruges af vores Motorcross
hold, hvor vi reparerer og renser vores crossmaskiner. I Elevatorfabrikken er der også undervisningslokaler, og her opbevarer vi vores dykkerudstyr. Et super retro-hyggeligt sted.
Elevatorfabrikken, Syrevej 41, 3300 Frederiksværk
MUSIKCONTAINEREN
Vi har en musikcontainer, som du kan bruge til øvelokale. Har du brug for et øvelokale, så kan du
bruge musikcontaineren, som står foran gymnasiet. Kontakt UKC, hvis du vil vide mere.
Musikcontaineren, Strandgade 34, 3300 Frederiksværk
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TILMELDING TIL HOLD I UNGE- OG KULTURCENTRET
Hvis du ønsker at tilmelde dig, så log ind på hjemmesiden www.ukchalsnaes.
dk.
Du kan altid kontakte os på tlf. nr.: 47784800, hvis du har brug for yderligere
oplysninger om hold-tilmelding eller særlige ønsker. Så er I en gruppe, der
ønsker et hold oprettet, så kontakt os.
PRIS OG BETALING
Det er gratis at gå i UKC, men der kan være brugerbetaling på aktiviteter, ture
og rejser, samt hold med store materialeudgifter.
Visse aktiviteter, ture og rejser kræver et depositum ved tilmelding.
Vær opmærksom på depositum ikke kan refunderes, hvis du melder afbud.
Den angivne pris indbetaler du på:
Reg: 4319 Konto: 4779135608
Eller mobilepay: 655604
Anfør aktiviteten og deltagerens fulde navn
Information til forældre og elever ved afbud og ændringer i undervisningen
kommer på SMS og på Facebook.
Transport
Du skal selv stå for transport til og fra klub og undervisning, med mindre andet
er angivet.
Forsikringer
Du skal selv sørge for at have de fornødne forsikringer, for at deltage i UKC’s
aktiviteter, med mindre andet er angivet.
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KONTAKT
KONTORET
Telefon: 47784800

LEDELSE
Leder af Unge- og Kulturcentret og Ti’eren: Ulrich Mehr
Leder af Billedskole, Ungdomsskole og klub: Anni Rasmussen Damkjær
Leder af Musikskolen: Kenneth Horsbrugh
ADRESSER
Unge- og Kulturcentret, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk
Regnbuen, Hundested skole, Lerbjergvej 1, 3390 Hundested.
Skaterhallen Olliestedet, Præstebrovej 20, 3310 Ølsted

Unge- og Kulturcentret
www.ukchalsnaes.dk

