”Ud i det Fri” holder til på 3. etage i den ene af bygningerne på Skolecentret i Boserup, som ligger 4 km
fra Roskilde - i skovbrynet til Boserup Skov.
Lige uden for døren ligger parken med bålhus, basket-, volley- og fodboldbaner og plads til alverdens
lege. Nedenfor ligger plantagen med 500 æble-, pære– og kirsebærtræer.
Efter 5 minutters gang gennem skoven ligger Kattinge Vig, en del af Roskilde Fjord, hvor vi kan bade,
lave bål, sove i shelter, klatre og meget mere. Vi er gerne i gang med mange sportslige og kreative
aktiviteter. Vi lejer skolens busser, og udflugtsmålene kan du se i denne folder.
Her af navnet ”Ud i det Fri”.
ET TYPISK PROGAM FOR EN WEEKEND
Velkomst:
I løbet af eftermiddagen er nogle kommet selv, nogle er blevet hentet hjemme. Alle bliver taget godt
imod og får hjælp til at pakke ud. Ved aftensmaden gennemgår vi weekendens program.
Fredag og lørdag aften:
I sommer halvåret er vi meget udendørs og spiller basket eller hockey, laver snobrød, går ned til stranden og bader, sejler i kano eller kajak. I vinterhalvåret kan det være, at vi går en lommelygtetur, eller vi
er inde og har aktiviteter i mindre grupper - nogen gange opdelt i drenge- og pigeaktiviteter.
Klokken 21 er der aftente i grupperne. De små slutter dagen af sammen med spil og godnathistorie.
Og de store fortsætter lidt endnu. Ser en film eller hygger sig sammen.

Foråret 2018
aktiviteter

Dagsprogram lørdag:
Morgenmad kl. 8.00. Dagens program starter kl.10. Nogle dage er vi hjemme i Boserup, andre dage er
vi på udflugt. Se overskrifterne for weekenderne. Programmerne kan ændres p.g.a. vejret.
Det kan ske, at vi laver andre programmer for de større elever.
Dagsprogram søndag:
Morgenmad kl.8.30-9.00. Oprydning af værelserne og pakning 9.00-10.00.
Kl. 10.00 Vi kører i svømmehallen eller på stranden, er på løb i skoven eller andet. Eller vi har hygge
dag i grupperne med små sysler, spil og evt. lektiehjælp.
Kl. 15.00 slutter weekenden. Nogle bliver kørt hjem. De forældre, der henter deres børn, er velkomne
til at mødes med de voksne og høre, hvordan weekenden er gået.
I øvrigt er forældrene altid velkomne til at ringe til os.
PRAKTISKE OPLYSNINGER :

Weekenderne starter fredag kl.17.00 og slutter søndag kl.15.00.
Eleverne bor 1 eller 2 på værelserne. Vi har sengetøj.
Vi har desuden en hyggelig dagligstue, spisestue, køkken, computerrum m.m.
Børnene medbringer skiftetøj, der passer til vejret og årstiden. Badetøj, da vi ofte er i svømmehallen
eller ved stranden. Nattøj, toiletsager, hjemmesko, blade/bog, sovedyr og evt. medicin.
Vi kan hente og bringe børnene fra hjemmeadressen. Der går bus 1 gang i timen fra Roskilde station.

WEEKENDTILBUDDET ”UD I DET FRI”
Boserupvej 100 A, 4000 Roskilde
Hjemmeside: www.weekendaflastning.dk
E-mail: info@udidetfri.nu

Kære børn og unge, forældre og sagsbehandlere.
Vi er et tilbud til 18 børn og unge i alderen fra 8 - 15*år
Vi er delt i 2 grupper efter alder - børn og teenagere.
Vi har åbent hver anden weekend i de ulige uger.
Vi har et aktivt program, som er både for drenge og for piger.
Vi er et tilbud for børn med og uden diagnoser.
Vi er de samme voksne hver weekend, hvilket giver tryghed.
I kan læse mere om os på tilbudsportalen og hjemmesiden.
Med venlig hilsen Lene Colding, leder. Tlf. 22 68 28 59
(* ved indmeldelsen)

5.-7. januar

Svømmehal i Malmø

13.-15. april

Grøndalscentret

Vi gælder os til at være sammen igen efter en lang juleferie.
Vi skal ud og gå tur i vinterskoven.
Men vi skal også til Malmø i svømmehallen. Vi skal over og prøve
Hylliebadet med 2 rutsjebaner, vandhvirvler, boblebad og meget mere.
Vi kører over Øresundsbroen til grænsen til Sverig.

Vi skal i Grøndalscentret. Weekenden før bestemme vi, hvilke af de
mangle tilbud, vi gerne vil benytte. Det lille legeland eller fodboldbanerne, hvor man spiller 3 mod 3 i et glasbur og pulsen er helt i top eller
badminton og bordtennis. Måske slutter vi af med en gang bowling alle
mand med og uden bander.

19.-21. januar Skøjte i Holbæk

27.-29. april

Vi skal ud og skøjte. Vi skal på skøjtebanen i Holbæk. Her kan vi
både få hjælp til at starte op med en voksen i hånden og lege tagfat, når vi er blevet sikre på skøjterne. Dem der var med sidste år
lærte det forbavsende hurtigt og fandt nogle store drenge, som
synes det rigtig sjovt at lege tagfat med os.

Vi vender tilbage. Det er meget at udforske i Klintekongens rige.
Vi skal selvfølgelig prøve trapperne. Hvor mange trin var det nu der
var? Vi skal finde forsteninger i klinten og langs vandkanten. Vi skal
klatre i skoven og nyde den fantastiske udsigt og natur.

2.-4. februar Wellness og kælketur

11.-13. maj

Uhm wellness. Hvem kan huske sidste gang med fodbad og massage. Det er dejligt med lidt hygge hjemme. Særligt af ømme
muskler. Vi satser på, at sneen rammer Danmark. Vi kender mange gode lange kælkebakker, og så er der de vilde for de store—
Dansktoppen (Affaldsbjerget i Albertslund). Svigter sneen står
programmet på svømmehal.

Vi skal ud og nyde naturen. Bøgen er sprunget ud. Vi besøger klatreskoven i Holbæk. Vi har prøvet det før, så vi ved, hvilke baner vi
prøvede sidst, og om vi er klar til nye udfordringer. Og så kan man jo
altid tage en tur med på instruktørens mooncar.

16.-18. februar Københavnertur

Fredag starter vi med at bygge bivuakker af presseninger i små
hold. Teenagerne et sted på en øde ø i bedste Robinson stil med
diverse prøvelser undervejs som at tændebål og fange sin aftensmad. De små et andet sted med lignede opgaver og godnathistorier
ved bålet.

Vi skal ind til København. Det er slutningen af Vinterferien. Der foregår ting for børn og unge på museer og udstillinger. Denne gang
skulle vi måske prøve det underjordiske København og se, hvad der
gemmer sig der. Programmet aftales i de to grupper.

25.-27. maj

8.-10. juni
2.-4. marts Klatrevæg

Vi kører til igen til København. Denne gang skal vi klatre på klatrevæg
med instruktør. Hvor langt kan vi komme op? Og er det sjovt at rappelle ned? Vi hepper på hinanden og giver gode råd til , hvor det er
godt at sætte foden. Nogle klatre videre indendørs, andre går ud og
opsøger Københavns bedste legepladser.
16.-18. marts Bagedyst
Vi skal på den igen. Hvilken kage vil jeg bage? Må det også gerne
være en pie med kylling? Eller en tærte med kød? Eller pølsehorn?
Det kan være, at opskrifterne ændre kageform, inden de kommer i
ovnen. Og gode ideer til de kommende aftensmåltider bliver prøvet
af.

Møns Klint

Klatreskov

Friluftsliv

Vesterlyng

Her kan man campere.
Her er en af de bedste badestrande på Sjælland.
Her er kan man sejle til vores ynglings ø—Nekselø.
Her kan man lege på hoppeborg, spille fodbold….
22.-24. juni

Sommerafslutning

Vi har bestilt badevejr og begynder fredag aften med at tage til
Herslev Strand og bade, spille bold og grille. Lørdag tager vi i forlystelsespark og får adrenalinen til at suse. Vi slutter dagen af med at
fejre Sct. Hans Aften.
Søndag er der afslutning med forældre.
JULIMÅNEDS PROGRAM ER SOMMERLEJR fra d. 10.7.-17.7.
Se særligt program for disse 8 dage.

