”UD I DET FRI” er et tilbud til 18 børn og unge i alderen 8 - 15
år.
Vi er delt op i 2 grupper - børn og teenagere.
”UD I DET FRI” har åbent hver anden weekend i de ulige uger
med et aktivt weekendtilbud - både for piger og drenge - med og
uden diagnoser.
Vi er de samme voksne hver weekend, hvilket giver tryghed.
Vi afholder Sommerlejr hvert år i uge 28.
Vi tilbyder også anden aflastning end weekender

Weekendaflastningstilbuddet Ud i det Fri
Program for foråret 2020

WEENDAFLASTNINGSTILBUDDET ”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. Vi kan gå ned til Kattinge Vig, hvor vi kan bade, lave bål, sove i shelter, klatre på lerskrænten
mm.
ET TYPISK WEEKENDPROGRAM
Weekendskolen UD I DET FRI starter med opsamlingstur og gensynsglæde. Ved aftensmaden gennemgår vi weekendens program. I sommerhalvåret er vi meget udendørs og spiller bold, laver snobrød, går ned til strande eller cykler til havnen. I vinterhalvåret kan det være, at vi går en lommelygtetur, eller vi er inde og har aktiviteter i mindre grupper.
Klokken 21 er der aftente i grupperne. De små slutter dagen af sammen med spil og godnathistorie. De
store fortsætter lidt endnu med film og hygge. Om lørdagen tager vi på udflugter som vi har planlagt—
se midtersiderne. Om søndagen starter vi med en god brunch . Eleverne kan lide at lave den sammen
med de voksne. Derefter tager vi gerne i badeland eller til stranden.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Weekenderne starter fredag kl.17.00 og slutter søndag kl.15.00.
Eleverne bor 1 eller 2 på værelserne. Vi har sengetøj og dyner.
Vi har desuden en hyggelig dagligstue, spisestue, køkken, computerrum m.m.
Børnene medbringer
* skiftetøj, der passer til vejret
* badetøj
* Nattøj, toiletsager, hjemmesko
* bog, sovedyr og evt. medicin

WEEKENDTILBUDDET ”UD I DET FRI”
Boserupvej 100 A, 4000 Roskilde
Hjemmeside: www.weekendaflastning.dk

UD I DET FRI er et weekendaflastningstilbud til 18 børn og unge i alderen 8 - 15 år.
Læs mere om UD I DET FRI på Tilbudsportalen og på www.weekendaflastning.dk
Kontakt: Lene Colding på telefon 22 68 28 59
UD I DET FRI, Boserupvej 100, 4000 Roskilde

3. - 5. januar
BOUNCE —trampolinspring i Fields
Vi fejrer, at vi er mødtes igen efter juleferien.
Vi får kursus i rullefald og spring i Bounce.
Søndag er vi på netcafé.

13. - 15. marts
NATURCENTER
På Naturcenter Vestamager er der liv om lørdagen. Her
låner vi cykler og samler ramsløg og bygger drager og
laver bål.
Søndag begynder vi at male en FRISE til World Wide Art
Competítion. En frise er et langt maleri, hvor alle maler.

17.—19. januar
BADELAND og O-LØB I SKOVEN

27. - 29. marts
DET DANMARK DU ALDRIG SER

En dejlig dag i Køge Badeland med god madkurv.
Om søndagen finder vi 10 poster og løber efter et kort,
for at finde dem i Boserup Skov. Vi nyder solskinsvejret.

Vi har aftalt at få rundvisning i en moske og kører videre til
Svanholm landbrugskollektiv. Søndag går vi i haven for at
dyrke grønsager og så blomster til bierne i vores bistader.
Vi maler videre på vores FRISE.

30. januar - 1. februar
SVØMMEMÆRKER, DISCOSKØJTNING,
FILMPRODUKTION

24. - 26. april
UD I DET FRI´s 10 års JUBILÆUM

Det er vinter og det er dejligt at være i svømmehallen.
Vi tager svømmemærker, dykkermærker og springmærker. Vi sidder i boblerne og spiser pomfritter. Vi skal også
lave film om Weekendskolen.

Kagebagning og oppyntning til Jubilæum og Åbent Hus
lørdag kl. 11-15. Vi får besøg af gamle elever, lærere og
forældre. Alle gæster får rundvisning og skovtur og ser
vores film og maleri. Vi er gode værter.

14 - 16. februar
SKØJTETUR og KREATIV

8. - 10. maj ROVFUGLEPARK
Vi oplever falke, ugler og ørne tæt på og i luften. Vi fodrer
papegøjer, som kommer helt hen til os.

Det er sjovt at stå på skøjter og det er godt for balancen.
Vi finder maling, Silk Clay, og æsker frem og så kan vi se
de fine ting, vi laver med vores hænder. Nogle lægger
puslespil, spiller spil, eller går videre med filmklippene.

22.—24. maj CYKELTUR
Op på cyklen, hjulet snurrer, vind i håret, madpakker og
godt humør derudaf. Måske med overnatning i shelter ...

28. februar -1. marts
DEN BLÅ PLANET
Vi skal opleve livet i havets dyb. Vi skal møde oddere,
klovnefisk, hajer, gopler, sild, klappe krabber og fladfisk
og lære om vores forunderlige blå planet.
Senere snakker vi om, hvad temperaturstigningen i verdenshavene betyder for livet på jorden.

5. - 7. juni CAMPINGTUR
Det er blevet juni og den længe ventede campingtur er
endelig kommet. Bolde, båludstyr, badetøj og skumfiduser
og lommelygter skal med!
19. - 21. juni BADETUR
Albertslund Badesø - og søndag afslutning med forældre.
7. - 14. juli

BOSERUP SOMMERLEJR 2020 !

