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Krop  

Computer 

Kreativitet 

Naturvidenskab 

Specialundervisning 

Psyke 

Ture 

og alle andre unge i Albertslund  

til vores undervisningssæson  

der byder på: 

vi glæder os meget til at møde dig og dine...  

kammerater, venner, homies, BFF’s, veninder, bros, shababs, shababes, guttermænd, friends, freunden, pals, buddies, fæller, r



Er du klar? 

NU folder vi vores sæsonprogram  

for fritidsundervisningen ud for dig 

Det bliver nok svært at vælge,  

men vælg de hold som giver dig  

mere lyst til at 

lære endnu mere  

Ane Marie Kristensen  

- Skoleleder 

Lisbeth Cantell  

- Afdelingschef 

Mohammad Asghar Din  

- Økonomimedarbejder 

kammerater, venner, homies, BFF’s, veninder, bros, shababs, shababes, guttermænd, friends, freunden, pals, buddies, fæller, roomies 

.com/Albertslund.Ungecenter 

ungecenter 

43 68 33 60 / 43 64 22 15 

ungecenter.albertslund.dk 



For at få kørekortet skal du følge 12 undervisningsgange på 
mandage fra 18.30-21.00 og bestå både en teoriprøve og en 
praktisk køreprøve. 
Fra du starter på undervisningen, til du har bestået den praktiske 
prøve, må der maksimum gå 6 måneder. Det koster 510 kr. at 
tage knallertkørekortet,  
Vi anbefaler, at du melder dig til i god tid. Du kan tidligst begynde 
på undervisningen, når du er 14 år og 6 måneder. Vi tilbyder dig 
et hold så nær din 15-års fødselsdag som muligt.  
Holdene starter løbende. 

Knallertkørekort 

HOLD 114 18:30 - 21:30 mandag 

 

Du skal have bestået færdselsrelateret førstehjælp, inden du kan 
få knallertkørekortet, det samme er gældende, når du skal til at 
tage bilkørekort.   

Beviset på den færdselsrelaterede førstehjælp bliver gratis for 
dig, når du tager førstehjælpskurset på 16 timer - fordelt på en 
weekend og én aften i ugen. 

Der udstedes godkendt kursusbevis fra Dansk Røde Kors på både 
den grundlæggende og den færdselsrelaterede førstehjælp. Husk 
at dette bevis højst må være 1 år gammelt ved tilmelding til 
teoriprøven. Vi starter hold op, når der er nok tilmeldte.  
Ring tlf. 43 68 33 60 og meld dig i god tid. 

Førstehjælp med færdsel 

Hold A 17/9 + 18/9 + 19/9 

knallert 

kørekort 
og førstehjælp 



Du skal være fyldt 14½ år før du kan begynde på 

undervisningen     

Du skal være fyldt 15 år  før du kan få 

knallertkørekortet og køre knallert    



 Hvordan gør vì? 

Vi har vores egen metode. Vi 
skaber det hele fra bunden. 

 Hvem gør det? 

Alle kan være med. Du vælger selv 
om du vil være skuespiller, musiker, 
danser, sanger eller tekniker. Inden 
forestillingen i foråret er du blevet 
god til netop det du har valgt. 

 Hvorfor gør vi det? 

Fordi vi ikke kan lade være. Fordi alle 
kan bruge at lære at stå foran et 
publikum. For at skabe nye 
fællesskaber. 

 Hvad gør vi? 

Vi tager udgangspunkt i dig og resten 
af holdet. I har alle indflydelse på,  
hvordan musicalen ender. 

 

Vi tager udgangspunkt i dig  og resten af holdet

 



I år sætter vi fokus på venskaber. Hvad er et venskab? Hvad er en 
god ven? Hvordan finder man venner? Og meget, meget mere. 
 
Vi mødes mandag aften og samles også senere på sæsonen  
 nogle weekends. 

Vi slutter af med et brag af en forestilling april 2023 

Teater og Musik 

HOLD 112 18:30 - 21:00 mandag  

teater  
og musik 

dig og resten af holdet  

måske dit nye valgfag? 



Lidt afstressning i en stresset hverdag. Du kommer til at arbejde med klassiske 
yogastillinger, der retter kroppen ud og modvirker den stivhed, der giver 
spændinger og hovedpine. Muskler og led bliver gennemarbejdet i et roligt 
tempo og forenes med træning af dit åndedræt. Vi afslutter timen med 
afspænding 

Yoga  

HOLD 205 16.00 - 17.30 tirsdag 

 

 

Bliv bedre til at hjælpe dig selv, og få gjort de ting, du gerne vil. 
Du og din gruppe arbejder bl.a. med at håndtere angst og depression, tristhed 
og uro, fysisk aktivitet og humør og at spise sundt. 
Dette er kurset for dig der føler, at bekymringer og nervøsitet begrænser dig i 
hverdagen og forhindrer dig i realisere dine drømme.  

Lær at tackle angst 

HOLD 206 16.00 - 18.15  tirsdag 

 

Deltag i en af vores 2 matematikkonkurrencer og vind flotte præmier. Vi har en 
konkurrence for 7.-10.-klasse og en konkurrence for gymnasieelever. 
Vi dyster i matematiske færdigheder uden brug af hjælpemidler. 

International Pi-dag 

HOLD G  14/3   2023 

Kan du li’ at danse? Du behøver ikke at kunne danse i forvejen. Vi skruer op for 
musikken, giver den gas til fede rytmer og lærer en masse seje moves og trin. 
Vi arbejder ud fra det du kan og sammen med de andre unge arbejder vi med 
små koreografier. Du får gang i kroppen, sved på panden, bliver fyldt med 
energi og glad i ”låget”  

Go’Dancing 

 

HOLD 103 16.00 - 18.00 mandag 



undervisningshold 
fra a til Z kort fortalt 



 

 

 

 

undervisningshold 
fra a til Z kort fortalt 



 

 

Jeg elsker Matematik 

 

Søde sager - flotte kager 

HOLD 213 18.30 - 21.00 tirsdag 

 

Synes du matematik er sjovt? Her får du udfordret din matematiske hjerne, 
kreativitet og nysgerrighed. Du kommer til at undersøge og eksperimentere i 
matematikken.  Få hjælp til at deltage bedst muligt i din matematik 
undervisning og få ekstra ud af matematik. Vi har fokus på faglige begreber og 
hvordan man taler i matematikken. Du får også redskaber til at ”angribe” og 
”afkode” en opgave.   Velkommen til vores matematik laboratorie! 

 

Hjemmelavede kager, chokolade og flødeboller ser både godt ud og smager 
bedre. Vores konditor lærer og guider dig igennem icing, fondant og 
dekoration. Med kreativitet får du perfekte cupcakes, lagkager og flotte 
festkager. Og kagerne får du selvfølgelig med hjem. 

 

Selvforsvar + Selvforsvar for piger 

  

Vil du gerne føle dig mere sikker? Lær hvad du gør hvis  du fx bliver overfaldet 
af flere og/ eller stærkere personer. Du kan forsvare dig på mange måder, både 
psykisk og fysisk. Vi træner efter et fysisk træningsprogram og integrerer 
løbende den psykologiske del.  Vores ene hold 108 oprettes som et rent 
pigehold. 

HOLD 108 16.00 - 18.15  mandag 

HOLD 111 18.30 - 21.00 mandag 

 

Strikke-/ hækle salon 

HOLD 416 18.30 - 21.00 torsdag 

Salonen er både for dig som allerede er strikkebegejstret og vil videre udvikle 
dine mønstre og projekter og for dig som har forsøgt og som mangler lidt 
hjælp eller dig som aldrig prøvet at strikke eller hækle før. Du vil lære de helt 
basale strikke og hækle teknikker og termer, så du kan give dig i kast med dit 
første strikke/hækleprojekt. 

HOLD D  26/11 + 27/11 



HOLD 313 18.30 - 21.00 onsdag 

eSport  

HOLD 113 18.30 - 21.00 mandag 

Make-up/ Beauty 

HOLD 104 16.00 - 18.00 mandag 

Fitness 

HOLD 204 16.00 - 18.00 tirsdag 

Fysik & Kemi Talent 

 

 

 

 

HOLD B 18. + 19.  september 

Is Workshop 

HOLD 102 16.00 - 18.15 mandag 

Færdighedsregning 

 

 

 

Bolsje & Karamel kursus 

 

HOLD F 10. december 

HOLD 411 18.30 - 21.00  torsdag 

Programmering 

 

  

HOLD 304 16.00 - 18.15  onsdag 

Matematik 

 

  

HOLD 302 16.00 - 18.15 onsdag 

Trædrejning 

 

undervisningshold 
fra a til Z i overskrifter 

HOLD 311 18.30 -21.00 onsdag 

Luftballonflyvning 

 

HOLD 106 16.00 -19.00 mandag 

Kage- bagekursus 



 ungecenter.albertslund.dk  
Se også beskrivelser på vores hjemmeside               



Unge Ord - Læseklub 

HOLD 306 15.30 - 17.30 onsdag 

 ord 

læseklub og 

unge  
+ skriveskole: 

Dette er et fantastisk tilbud til alle LÆSEHESTENE, der vil finde 
det sjovt at være en del af et litteraturfællesskab. Læseklubben er 
et socialt bogunivers på Albertslund Ungecenter om onsdagen fra 
kl. 15.30-17.30, hvor du sammen med andre litteraturglade unge 
fordyber dig i litteraturen - og hvor teknologien via Live-stream 
skaber et møde med yndlingsforfatterne. Du vil modtage en 
fysisk bog med sæsonens tekster, skrevet af kendte forfattere. 
Det er med udgangspunkt i disse tekster at vi analyserer, 
diskuterer, samt interviewer forfatterne online. Vi mødes hver 
anden onsdag, hvor du har læst en tekst fra bogen. Det er også 
her at der afspilles LIVE-stream på storskærm, hvor teksten åbnes 
og tekstens forfattere interviewes. LÆSEKREDSEN har vi hver 
anden onsdag. Du inviteres også til en mindre læsekreds, hvor du 
kan dykke yderligere ned i teksten. Læsekredsen holdes online af 
UNGE ORD. 
Onsdag d. 14. september kl. 15.30 er første mødegang, hvor 
tovholder og de forskellige forfattere introducerer sæsonen. 

Her får du konkrete færdigheder i forhold til at læse 
og skrive litteratur, wow -oplevelser med kendte 
forfattere og nye venskaber. Vi er både et online-
hold og et offline hold. Vi har faste mødegange hver 
anden onsdag fra kl. 19.30-21.30. Du præsenteres for 
en masse skrivetekniske finesser og fif. Vi arbejder 
løbende på en tekst/digt med feedback fra 
underviseren, kendte forfattere og de andre elever på 
holdet. Du vil møde forfattere som Kim Fupz 
Aakeson, Dy Plambeck, Josefine Klougart med flere. 
For dig der arbejder målrettet på et værk, tilbyder vi 
også frivillig fordybelse med online-undervisning, 
hver anden onsdag. Vi afslutter med reception for 
bogudgivelsen ‘Unge Ord fra Albertslund’.  Onsdag d. 
14. september kl. 19.30 er første mødegang, hvor 
tovholder og de forskellige forfattere introducerer 
sæsonen. 

Unge Ord - Skriveskole 

 

HOLD 315 19.30 - 21.30 onsdag 



Har du lyst til at producere film med  professionelle filmfolk?  
Synes du det er sjovt at lave film, eller overvejer du en 
uddannelse inden for filmbranchen?  
Du får mulighed for at afprøve mange forskellige funktioner på 
en filmproduktion f.eks. instruktion, optagelse og 
manuskriptudvikling. Du kommer til at lave to film sammen med 
dit hold.  
Året afsluttes med at filmene vises i Imperial Biografen        
Du bliver inviteret til et introforløb der  afvikles enten mandag 
den 12. september eller tirsdag den 13. september kl. 17:00-
18:30  
Du skal der udover være indstillet på, at der også forekommer 
weekendkurser. 

Film med de proffe begynder 

HOLD 203 17:00 - 19:30 tirsdag 

 

Foto:  

’Nathacha Thiara Rydvald  

 Al undervisning foregår i FILMBYEN I AVEDØRE              

overvejer du en uddannelse inden for 

film branchen 



3D print 

På dette nye hold skal du udvikle og forbedre dine kundskaber i 
matematik, naturvidenskab og teknologi forståelse. Du kommer 
til at arbejde med digital design og vores nye 3D printere. 

På 4 undervisningsgange lærer du at omsætte dine ideer til 
geometriske 3D figurer ved hjælp af matematik programmet 
Geogebra. 

Fra matematik til 3D print 

Hold 414 18.30 - 21.00  torsdag  

fra matematik til 





Døves internationale håndalfabet. 

Tal. 

Mimik/kropssprog. 

Ca. 260 basistegn. 

Gennemgang af totalkommunikationscirklen. 

Aflæsning af historie på tegnsprog. 

Lokalisationsøvelser. 

Fortælling af sætninger og små historier på tegnsprog. 

Tegnsprog 

HOLD 208 16.00 - 18.15 tirsdag 

At lære tegnsprog er ligesom at lære et andet fremmedsprog - 
bare med den forskel, at man ikke skal bruge sin stemme. Du skal 
bruge dine arme, fingre, krop og mimik. Og i stedet for at bruge 
ørerne til at opfange nye lyde, skal man bruge sine øjne til at 
indfange tegnsprogets mange bevægelser og signaler. 

tegnsprog 
lær at kommunikere med  

 
arme, fingre krop og rytmik 

Du kommer til at lære 





Har du den vildeste idé? Altså den naturvidenskabelige 
løsning der kan gøre en forskel i din egen hverdag? En lille 
forskel der måske kan ende med at give værdi for dit land 
og - i sidste ende - måske hele Verdenssamfundet?! Vi 
hjælper dig med at realisere din naturfaglige idé.  

I løbet af efteråret og vinteren arbejder vi innovativt med 
din og de andre elevers ideer. Vi indtager naturfagslokalet 
når vi laver videnskabelige forsøg, og vi saver og banker på 
værkstedet ,når vi udvikler modeller og små prototyper.  

Så hvilken opfindelse mangler du i din hverdag? Bruger vi 
strøm, energi og ressourcer hvor vi ikke behøver det? 
Kunne natur og dyr skånes mere hvis bare den rette ‘dims’ 

fandtes. Kan vi transportere os smartere og mere 
klimavenligt? Kan vi fremstille bedre mad mere 
bæredygtigt? Eller kan man opfinde sig til bedre velfærd 
for landets børn og ældre?! 

Måske er det dig eller din gruppe der står på vinderpodiet, 
når pengepræmier og hæder overrækkes. Den samlede 
vinder får overrakt sin præmie af Unge Forskeres protektor 
H. K. H. Prins Joachim. 

Holdet slutter af med en dags deltagelse i Science Expo 
der finder sted i dagene 23. - 25. april 2023. 

 

Science hold - unge forskere 

HOLD 415 18.30 - 21.00 torsdag 

Deltag med Ungecentret i den  

naturvidenskabelige talentkonkurrence  

‘Unge Forskere’  



min vildeste idé 
unge forskere: 



På dette hold lærer du at sy og klippe efter mønstre, så du kan 
give dine ideer form og sy dit eget unikke tøj  

Undervisningstiden ligger fra 17.00-21.00 og du kan komme i 
det tidsrum som nu passer dig eller du kan være der alle fire 
timer. 

Syning & Design 

HOLD 305 17:00 - 21:00 onsdag 



sy drømme med stil 

den fineste sommerkjole 

en lækker hættetrøje 

en smuk taske 



Pizzabagning 

Det sprødeste kursus  
du nogensinde har smagt 

Vi har forklædet, hyggen 

og en finalist fra  

DR-programmet  

’Den Store Bagedyst’.  

 

Vi har blot brug for  

din kreativitet,  

dit gode håndelag 

og din sultne mave 



Lær kunsten at lave den lækreste italienske pizza og anret den 
med dit eget favoritfyld. 

Når kursets underviser Jon Daniel Edlund har lært dig 
pizzabagningens grundregler og teknikker, kan du let fremstille 
din yndlingspizza - også hjemme i din egen ovn. 
På dagen tilbereder vi vores pizzaer i en professionel pizza-ovn. 
Vi har fokus på gode, friske råvarer og det gode håndværk. Du 
kommer til at arbejde med alle sanser, når du ælter, pynter, 
krydrer, smager og dufter.  

Du går fra kurset med masser af inspiration til at at bage 
forskellige pizzaer i dit hjemmekøkken. Du kan give dem det helt 
specielle fyld, det flotte visuelle udtryk, og du kan give dem 
sprød ostekant. Du får opskrifterne med hjem.  

Pizzabagning 

Hold c     29/10  



HOLD 207 16.00 - 18.15 tirsdag 

Tysk for begyndere 

HOLD 214 18.30 - 21.00 tirsdag 

Tysk FP9+10 

HOLD 412 18.30 - 21.00 torsdag 

Spansk 

 

 

 

Fransk for fortsættere 

HOLD 301 16.00 - 18.15 onsdag 

Fransk for begyndere 

HOLD 312 18.30 - 21.00  onsdag 

HOLD 413 18.30 - 21.00 torsdag 

Engelsk Avanceret 

HOLD 201 16.00 - 18.15 tirsdag 

Dansk for 2-sprogede 

 

HOLD 212 18.30 - 21.00 tirsdag 

Koreansk 

 

med mulighed for at gå 

til folkeskolens prøve 

Kom med til julemarked i den tyske by Lübeck. 
Her kan du opleve en fantastisk op pyntet by, 
hvor lysene glimter i tusindvis. Inden vi tager 
afsted til Lübeck skal du deltage i en 
undervisningsgang tirsdag d. 29/ 11 kl. 17.00, så 
du kan få ”støvet” dit tysk lidt af.  
Vi kører fra Albertslund tidlig om morgenen, så 
du har ca. 4 timer til at opleve byen og til at 
shoppe julegaver. Vi er tilbage i Albertslund ca. 
kl.21. 

Lübeck Juletur 

Hold E  3/12  

HOLD 115 18.30 - 21.00 mandag 

Japansk 

 

 



hvis du ikke går op i faget 

 på en folkeskole 

ER UNDERVISNING  

PÅ 9. KLASSE NIVEAU  

og mulighed for at  

gå til Folkeskolens Prøve  

Sprog 
 

fp 



Ingredienser -  
til 3 portioner 

360 g sukker 

420 g farin 

400 g smør, stuetemperatur 

3 æg 

720 g hvedemel 

3 tsk bagepulver 

2 tsk natron 

3 tsk salt 

2 vaniljesukker 

400 g chokolade 

Fremgangsmåde 

1. rør/pisk ved lav hastighed sukker, farin og smør til en ensartet 

masse. 

2. tilsæt æg og pisk igen 

3. Bland mel, bagepulver, natron og salt sammen i en anden 

skål. 

4. tilsæt melblandingen lidt afgangen, mens der røres/piskes 

ved lav hastighed. 

5. vend til sidst chokolade i dejen og bland godt i. 

6. kom dejen på køl min. 1 time - gerne til dagen efter. 

7. Del dejen i 60 g stykker og rul dem til kugler. 

8. sæt kuglerne på en bageplade med bagepair- der skal være 

god afstand imellem dem. 

9. på en almindelig bageplade kan der være 5 stk. 

10. Bag cookies midt i ovnen ved 175 grader i 12 minutter. 

11. Tag cookies ud og kom dem med bagepapir over på en 

bagerist. 

12. Afkøl 15 minutter. 

13. Tag cookies af bagepapir og lad dem afkøle helt på bagerist. u
n
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s
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Nu kan du selv bage de cookies          

som vi serverer i vores café 



Maden serveres kl. 18.00 og det er almindelig sund 
hverdagsmad, til en god pris, der betales på maddagen.  

Efter spisningen kan du gå videre til undervisning eller gå hjem.  

Du kan tilmelde dig spisning samme dag inden kl. 12.00 på  
tlf. 43 68 33 60. 

Madklubben 

HOLD 303 16:00 - 18:15 onsdag 

           Vil du spise med i madklubben?       

Madklubben mødes hver onsdag kl. 16.00 

i  køkkenet, hvor du kan være med til at 

tilberede måltidet. Hvis du deltager i 

madlavningen, er maden gratis,  

men ellers er prisen for et måltid 10-15 kr. 

deltag i madlavningen 



Special 
undervisning 

Det betyder, at der er plads til 

individuel instruktion og 

opmærksomhed, så den enkelte elev 

kan lære lige præcis det, som han/ 

hun har brug for. 

 

 

Måske går du i en klasse, hvor du 

synes, det er svært at følge med på 

grund af læse- og 

skrivevanskeligheder. Så kom  

og tal med os om det   

– også hvis du allerede har afsluttet 

folkeskolen.  

Hvis du er i tvivl om  

hvilket hold du skal tilmelde dig,  

så ring til Ungecentret  

tlf. 43 68 33 60 

på vores specialhold er der færre elever 



Engelsk Special 

HOLD 401 16.00 - 18.15 torsdag 

Engelsk for Ordblinde 

 

HOLD 402 16.00 - 18.15  torsdag 

HOLD 105 16.00 - 18.15 mandag 

Matematik Special 

HOLD 107 16.00 - 18.15 mandag 

Dansk for Ordblinde 

HOLD 202 16.00 - 18.15 tirsdag 

Dansk Special 

 

 



Lysten til at blive udfordret 

Kan du lide udfordringer, og vil du gerne, sammen med andre, 
prøve kræfter med dig selv? 

Undervisningen kan foregå både ude og inde og du ved ikke på 
forhånd, hvad du skal undervises i. Du kan måske komme til at 
lære følgende at kende: Dykning, klatring, naturorienteringsløb 
med forhindringer, rapelling, træklatring, skydning, bueskydning, 
alpinski, militær træningsbane… 
Der kræves ingen specielle forudsætninger - kun lysten til at 
blive udfordret. 

Højspænding 

HOLD 211 18:30 - 21:00 tirsdag 

Er du modig? 

Trænger du til at 

prøve noget nyt,  

sjovt, anderledes og 

spændende? 

hvor overraskelser og udfordringer  

er i højsædet? 

Hvor du prøver ting du måske ikke har 

prøvet før? 



Start din flyvetræning med droner/ quadcopters allerede nu. Så 
baner du vej for, at du en dag kan arbejde professionelt med 
store droner. Du møder også andre unge med droneflyvning 
som hobby. Sammen indtager I luftrummet, både for at have det 
sjovt, for at blive mere sikre i manøvrer og for at mestre ny 
aerobatik.  

Vi tager udgangspunkt i droner i Legacy-kategorien, men prøver 
andet grej når lovgivningen tillader dette.  

Du skal være 15 år før du kan flyve med vores droner, fordi du 
skal tage den lovpligtige dronetegns-prøve.  Du skal nemlig være 
fyldt 15 år for at kunne få dette kompetencecertifikat. Prøven 
tager du i undervisningen og Ungdomsskolen betaler. 

Vi forventer også at mødes et par lørdage, så vi bedre kan dyrke 
flyvning i dagslys. 

Droneflyvning 

Flyv med drone 

HOLD 403 16.00 - 18.15 onsdag 

DRONER bruges ofte som betegnelse for de små førerløse 

luftfartøjer som flere og flere brancher benytter sig professionelt 

af.  De er uundværlige værktøjer inden for landbrug, byggeri, 

dyreværn, politi, redningstjenester og selvfølgelig filmoptagelse.  



nu åbner vi  

ungecenter.albertslund.dk 



lundens have 

for alle unge 

Vognporten 1 



 Ungdomsrådet 

VALG   7/9 kl. 19.00 

 
Vi har valg til Albertslund Ungdomsråd for alle 
unge i alderen 14-24 år. 
Mød op, stem og få indflydelse – Ungdomsrådet 
har brug for dig! 
For at udvikle det dynamiske ungemiljø i 
Albertslund, som Ungecentret er en stor del af, har 
vi brug for dig og dine ideer til både hold, sjove 
arrangementer og aktiviteter for alle byens unge.  
Vi vil gerne inddrage DIG i nye tiltag og i 
udviklingen af ungedemokratiet i Albertslund. Vi vil 
skabe bevidsthed og fællesskab omkring det at 
være ung i Albertslund. Inddrage dig i de 
demokratiske processer og iværksætte 
spændende aktiviteter for unge i kommunen. 
Vi har kr. 25.000 til at lave arrangementer og 
andre aktiviteter for Albertslunds unge. 
Ungdomsrådet er stedet hvor din mening og 
forslag bliver hørt.  
Vi mødes én gang om måneden på Ungecentret 
og drøfter nye tiltag for unge i Albertslund.  
Albertslunds ungdomsråd en kommunalt 
foranstaltet organisation, nedsat med et 
overordnet formål: at varetage interesser hos 
kommunens unge. 
Ungdomsrådet skaber et unikt fællesskab,  
der tillader unge at ytre sig i frit fora. 
Valget holdes på Ungdomsskolen, Vognporten 1, 
2620 Albertslund, tlf. 43683360  
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MØDE 1 gang om måneden 

Vær med til at få 

indflydelse på din by. 

 skab aktiviteter for og med 

unge i Albertslund. 



Mød nye venner  

Sidste fredag i måneden 16.00 -21.00 

Vi laver mad, spiller brætspil og sludrer og hygger 
Tilmelding på tlf. 43 68 33 60. Senest dagen før. 
Vi mødes på Vognporten 1. 

Vi støder alle ind i 

problemer 

Men mange unge synes at 

problemerne fylder så 

meget, at de overskygger 

alt i hverdagen.  

I Headspace forsøger vi 

gennem samtaler at gøre 

det lidt nemmere at være 

ung.  

Vi har tid til dig - kom forbi 

Vognporten 3 eller ring på 

25 97 29 24. 

 

Skriv en SMS: 1403 og start 

teksten ”hs Albertslund” 

 

Find os også på 

headspace.dk 

HEADSPACE: nogen at tale med 



lektiecafe 
mandag til fredag 

Du kan komme i cafeen når du har 

behovet og være der i den tid, du har 

brug for.  

Du skal bare komme med de lektier 

som du gerne vil have hjælp til og der 

vil være en lærer parat til at hjælpe 

dig. 

Lektiehjælp Online 

Hvis du ikke har tid til eller mulighed 

for at komme i Ungecentret, er 

hjælpen kun et klik væk. Ring og få en 

guideline på telefon 43 68 33 60 

Ungecentrets afdeling  

på Vognporten nr. 1 

har lektiecafé  

mandag til fredag  

fra kl. 16.00  

til 19.00 

Ungecentrets afdeling  

på Vognporten nr. 1 

har lektiecafé  

mandag til fredag  

fra kl. 16.00  

til 19.00 

         16.00 til 19.00: vognporten 1 



få bevis 
på det du har lært 

 

udstedes af Dansk Røde Kors og 

gælder for grundlæggende og 

færdselsrelateret førstehjælp - beviset 

er gratis. 

deltagerbevis 

for alle fag 

Førstehjælpsbevis 

Du kan få et deltagerbevis, efter at du 

har gennemført undervisningen. 

Beviset kan du bruge som 

dokumentation for, at du har brugt 

din fritid til at gøre dig dygtigere. Få 

dit bevis på kontoret. Beviset tæller 

med når du søger job, og kan give 

point til uddannelse.  

udstedes af Politiet efter endt 

undervisning. 

 prisen er 510 kr 

Knallertkørekort 



specielle hold 

Ungecentret opretter gerne 



hvis du har brug for  

9. eller 10. klasse  

Hvis du har brug for 9. eller 10. klasse prøve i 

dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk for 

at komme ind på en ungdomsuddannelse, 

garanterer Ungecentret, at du kan komme til 

prøve efter gennemført undervisningsforløb. 

Disse hold afsluttes med Folkeskolens prøver i 

maj/juni 2023. Hvis du allerede går i en 

folkeskole, er det der du tager prøven.  

FP-undervisningen er for de elever, der har 

gået i 8. klasse.  

Hvis du vil gå til prøve som privatist giver 

Ungecentret dig også denne mulighed.   

 

prøve 

Har du et fysisk handicap? Eller et 

psykisk handicap? Eller andre 

problemer? Ring til Ungecentrets 

kontor 43 68 33 60 

Ungecentret sørger også for gratis 

transport af bevægelses-hæmmede 

elever 



JA, undervisningen er gratis!  Det samme er 
materialer inden  for rimelighedens grænser.   

NEJ, det behøver du ikke! Du kan også ringe 
til os eller tilmelde dig på ungecentrets 
hjemmeside: 
ungecenter.albertslund.dk 

Du får SMS og brev sidst i september i 
eBoks fra Ungecentret. Her står der  
hvornår og hvor dit hold starter. 

oftede stillede 
spørgsmål 

Hvornår får jeg at vide om jeg er 

kommet på hold? 

Er det gratis at deltage i 

undervisningen? 

Skal jeg udfylde  et tilmeldingskort? 



.com/Albertslund.Ungecenter 

Undervisningen begynder i ugen fra 26 
september til 30. september 2022.  
Nogle hold slutter til Jul,  andre ca. 1. april 
2023.  Undervisning med afgangsprøve 
fortsætter dog  frem til prøven i maj/juni 
2023. 

Vi håber, du her i programmet finder lige 
det, du søger. Hvis ikke, så ring på 43 68 33 
60 eller skriv på ungecenter@albertslund.dk 
og fortæl os det. Vi vil gerne være med til at 
give dine ideer og drømme liv. 

sidste frist for tilmelding 

1. september 

hvornår starter undervisningen 

hvad gør jeg med mine 

ideer til nye hold? 

Du kan deltage i  undervisningen,  hvis du er 
mellem 14 og 18 år.  Hvis du er 13 år og går i 
8. klasse kan du også deltage.  Er du fyldt 18 
år, har du mulighed for at søge dispensation. 

hvor gammel skal jeg være? 

Sidste frist for tilmelding er 1. september 
2022.  Du kan også eftertilmelde dig hvis du 
pludselig kommer i tanke om, at du må 
deltage i ballonflyvning, engelsk, trædrejning 
… eller et af de mange andre hold.  Ring til 
Ungecentret på tlf. 43 68 33 60, og hør 
nærmere. 

Hvornår skal jeg melde mig til? 

ungecenter 



TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL L

301 Fransk for Begyndere 16.00 - 18.15 

302 Trædrejning 16.00 - 18.15 

303 Madklub 16.00 - 18.15 

304 Matematik  16.00 - 18.15 

305 Syning & Design 17.00 - 21.00 

306 Unge Ord - Læseklub 15.30 - 17.30 

 

311 Luftballon flyvning 18.30 - 21.00 

312 Fransk for fortsættere 18.30 - 21.00 

313 eSport 18.30 - 21.00 

314 Matematik  18.30 - 21.00 

315 Unge Ord - Skriveskole 19.30 - 21.30 

102 Færdighedsregning 16.00 - 18.15 

103 Go’dancing 16.30 - 18.00 

104 Fitness (FS) 16.00 - 18.00 

105 Matematik Special 16.00 - 18.15 

106 Kage- bagekursus (Sy) 16.00 - 19.00 

107 Dansk for Ordblinde 16.00 - 18.15 

108 Selvforsvar for piger 16.00 - 18.15 

 

111 Selvforsvar 18.30 - 21.00 

112 Teater & Musik 18.30 - 21.00 

113 Make-up/ Beauty 18.30 - 21.00 

114 Knallertkørekort 18.30 - 21.30 

115 Japansk 18.30 - 21.00 

A  Førstehjælp   17/9+ 18/9 + 19/9 

B  Is Workshop  18/9 + 19/9 

C  Pizzabagning  29/10 

D Søde sager - flotte kager  26/11 + 27/11 

E Lübeck Juletur  3/12 

F Bolsje & Karamel Kursus  10/12 

G International Pi-dag   14/3 /2023 

401 Engelsk for Ordblinde 16.00 - 18.15 

402 Engelsk Special 16.00 - 18.15 

403 Droneflyvning 16.00 - 18.15 

 
411 Programmering 18.30 - 21.00 

412 Spansk 18.30 - 21.00 

413 Engelsk Avanceret 18.30 - 21.00 

414 Fra matematik til 3D-print 18.30 - 21.00 

415 Science hold - Unge forskere 18.30 - 21.00 

416 Strikke/ Hækle Salon 18.30 - 21.00 

201 Dansk for 2-sprogede 16.00 - 18.15 

202 Dansk Special 16.00 - 18.15 

203 Film med de Proffe (Av) 17.00 - 19.30 

204 Fysik & Kemi Talent (Sy) 16.00 - 18.00 

205 Yoga (Sy) 16.00 - 17.30 

206 Lær at tackle Angst 16.00 - 18.15 

207 Tysk for begyndere 16.00 - 18.15 

208 Tegnsprog 16.00 - 18.15 

 

211 Højspænding 18.30 - 21.00 

212 Koreansk 18.30 - 21.00 

213 Jeg elsker matematik 18.30 - 21.00 

214 Tysk FP 18.30 - 21.00 

Onsdag 

Torsdag 

Weekend 

501 Kom og mød nye venner 16.00 - 21.00 
                                              Sidste fredag i hver måned  

Fredag 

2022 - 2023 

Mandag 

Tirsdag 



TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆRING TIL LYST TIL LÆ-

Ungecentrets afdeling Vognporten 1  2620 Albertslund.  Indgang gennem haven ved Skolegangen eller Vognporten 

FS 
Fit & Sund,  

Roskildevej 16 A,  
2620 Albertslund 

 

AV 
Station Next,  

Fægtesalsvej 7, Avedøre, 
2650 Hvidovre  

 

Sy 
Ungecentret afdeling 

Oksens Kvarter 14 
2620 Albertslund 

 

Undervisningssteder 

undervisning i din 

fritid 



Albertslunds 

10. klasse  

Albertslunds 

10. klasse  

10. klasse er flyttet til 

Oksens Kvarter 14.  

10. klasse er en del af 

Ungecentret.  
10. klasse kan kontaktes på 

tlf 43687110 / 43683360 

 

10. klasse er  
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