
 

”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 stran-
den 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. 
 

Dagsprogram lørdag: 
Morgenmad kl. 8.30. 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.  
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 

Foråret 2016 
aktiviteter 

Kære børn og unge, forældre og sagsbehandlere. 

 

Vi er et tilbud til 10 børn og unge i alderen fra 8 - 15 år.  

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 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

18.-20. marts Store bagedyst 
 
I den første weekenden i marts har alle bestemt, hvilken kage de vil 
bage—og lørdag går det løs. Vi bager på skift vores kage og om 
eftermiddagen er der kagesmagning til den store guldmedalje. Der 
kan laves alt fra muffins til lagkager, småkager…. 

4.-6. marts     Sports weekend 
 
Der er forskellige muligheder på tapetet. En af dem er, at vi skal prøve 
at lave parkour på en bane i København. Vi håber at få fat i en in-
struktør, som kan sætte os i gang med mange sjove øvelser.  
Ellers har vi mange andre gode ideer. 
. 

19.-21. februar   Biograf og svømmehal 
 
Vi  har set de tre første Star Wars film. Nu skal  vi i biografen og se 
den nyeste version. Vi kører til Fisketorvet i København . Ser deres 
kæmpe aqvarium og tager rulletrapperne op og ned.  
Vi kører til Køge svømmehal. Nogle leger og nogle er i gang med at  
lære at svømme. Men alle nyder varmen i saunaen. 

8.-10. januar Skøjte 1 
 
Godt nytår. Vi skal ud og skøjte. Vi starter  på skøjtebanen i Hol-
bæk. Her kan vi både få hjælp til at starte op med en voksen i hån-
den og lege tagfat, når vi er blevet sikre på skøjterne. 
Søndag skal vi i Køge svømmehal med rutsjebanen, strømhvirvlen, 
boblebadet og masser af legeting, vi kan skubbe hinanden ned af. 

22.-24. januar Kælketur og legeland 
 
Vi nyder livet i Boserup. Maler flotte malerier, går tur med hestene og 
hundene. Kælker på Ryebakke. Hvem kommer først ned? 
Søndag tager vi i Køge legeland. Her kan vi spiller fodbold, ”køre” 
motorcykel, danse, bryde og meget mere. 

5.-7. februar  Skøjte 2 
 
Vi prøver noget nyt. Vi tager ind til Genforeningspladsen ved 
Grøndalscentret med varm kakao på kanden. Alle får skøjterne på, 
og vi hjælper hinanden med  at komme i gang med at løbe på 
skøjter.  Vi tæller baner og tager tid. Alle kan slå sin egen rekord. 
Søndag er der hjemlig hygge og kreativværksted på Boserup. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

15.-17. april      Politimuseet m.m. 
 
Vi  besøger Politimuseet i København. Vi skal følge opklaringen af et 
mord. Hvem finder ud af , hvem morderen er? Vi skal prøve at få 
taget fingeraftryk og sammenligne dem. Vi skal se en af politiets 
heste og deres nyeste motorcykel. Om aftenen ser vi filmen  Olsen-
banden Junior.  

10.-12. juni Sommerland Sjælland 
 
Vi  har bestilt  badevejr og begynder dagen i badelandet med de 
mange rutsjebaner. Vi  tager madkurven frem, inden vi går rundt til 
de andre forlystelser. Vi slutter dagen af med at grille aftensmad, og  
inden vi tager hjem, tager vi de sidste ture i forlystelserne.   
Søndag tager vi til Herslev Strand og spiller beachvolley m.m. 
 
JULIMÅNEDS PROGRAM ER SOMMERLEJR fra d. 5.7.-12.7. 
Se særligt program for disse 8 dage. 

29.4.-1. maj ZOO 
 
Vi skal ud og nyde naturen. Vi besøger en zoologisk have. 
Vi skal kommer tæt på  dyrene. Vi skal holde nogen af dem. 
Og vi skal se dem blive fodret og selv fodre nogen af dem. 
Vi skal svare på dyrequiz og se dyrefilm. 

13.-15. maj Klatreskoven 
 

Fredag starter vi med sportsaktiviteter i Boserup—fodbold, hockey 
eller basket. Lørdag besøger vi klatreskoven ved Carlsberg. Vi ar-
bejder sammen i hold, og vi udfordrer os selv. For dem, der hellere 
vil blive på jorden, er der også et program. Skulle det være regnvejr 
besøger vi cirkus-museet og prøver aktiviteterne der. 

27.-29. maj Boserupdag / forældredag 
 
Der er Kulturdag i Boserup. Vi  hygger os i parken med levende 
musik. Danmarks største tryllekunstner Ole Tarpenini tryller.  Vi 
spiser grillpølser og får kaffe i cafeen.  Vi ser teater og hygger os 
med de andre, der holder til på Skolecentret i Boserup. 
Forældre er velkomne. Vi viser billeder fra det sidste halveår. 

29.-1. april       Dyrehavs Bakken 
 
Vi besøger Dyrehavsbakken. Vi håber på godt vejr. Vi får turpas og skal 
rundt og prøve alle tingene—flere gange. Vi har madpakken med og 
varm te på kanden. Måske skal vi hen og hilse på Pjerrot  og se ham 
trylle. Vi bliver der til, vi skal hjem og spise aftensmad. 


