WEENDAFLASTNINGSTILBUDDET ”Ud i det Fri” holder til på 3. etage i den ene af
bygningerne på Skolecentret i Boserup, 4 km fra Roskilde - i skovbrynet til Boserup Skov.
Lige uden for døren ligger parken med bålhus, basket-, volley- og fodboldbaner.
Vi har heste, grise, får, geder og 2 hunde. Efter 5 minutters gang gennem skoven ligger
Kattinge Vig, en del af Roskilde Fjord, hvor vi kan bade, fiske, lave bål, sove i shelter,
klatre og bygge huler. Vi er gerne i gang med mange sportslige og kreative aktiviteter. Vi
lejer skolens busser, og udflugtsmålene kan du se i denne folder.
ET TYPISK PROGAM FOR EN WEEKEND
Weekenden på UD I DET FRI starter med opsamlingstur og gensynsglæde. Ved aftensmaden gennemgår vi weekendens program. I sommerhalvåret er vi meget udendørs og
spiller fodbold, laver snobrød, går ned til stranden og bader. I vinterhalvåret kan det være, at vi går en lommelygtetur, eller vi er inde og har aktiviteter i de 2 grupper - og 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. 8.00. Dagens program starter kl.10. Nogle dage er
vi hjemme i Boserup, andre dage er vi på udflugt. 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. 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.
Hver gruppe har desuden en hyggelig dagligstue med materialer til kreativ arbejde og
brætspil m.m., spisestue, køkken, computerrum, m.m.
Børnene medbringer skiftetøj, der passer til vejret og årstiden. Badetøj. Nattøj, toiletsager, hjemmesko, blade/bog, sovedyr og evt. medicin.
Vi kan hente og bringe børnene fra SFO eller hjemmeadresse.

Weekendaflastningen
”Ud i det Fri”

Efterår 2020
Vi er et tilbud til børn og unge i alderen fra 8 - 15 år.
Vi har 2 grupper - børn og teenagere.
Vi har åbent hver anden weekend i de ulige uger.
Vi har et aktivt program - både for piger og drenge.
Vi er et tilbud for børn med og uden diagnoser.

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

Kontakt: Leder Lene Colding på tlf. 22 68 28 59
Eller email info@udidetfri.nu

14.-16. august
STORE BADEDAG
Vi mødes efter sommerferien og genopfrisker minderne
fra årets sommerlejr. Vi tager til badesøen og nyder
sensommeren og hygger os med hinanden.
Vi griller om aftenen.
Søndag har vi Minitriatlon i skoven og får diplomer.

23.—25. oktober
TEATERFORESTILLING og BADELAND
Vi skal i teatret. Vi har billetter til Robin Hood på Folketeatret lørdag kl. 12.
På vejen hjem kører vi forbi Grøndalscentret.
Søndag tager vi i badeland i Køge.

28. - 30. august
VI SLÅR VILDE REKORDER
Vi deltager i en konkurrence, hvor vi skal sætte rekorder
i sport og andre aktiviteter. Vi starter allerede i den første weekend med at finde på rekorder, vi vil sætte for at
komme med i rekordbogen . F.x. trampolinmarathon...

6.—8. november
X-JUMP
Det er lang tid siden vi har været i X-jump, nu da vi har
fået vores egen trampolin i haven. Vi skal ind og slå saltoer, lave parkour og vælte hinanden ned i skumgummihavet.
Søndag spiller vi musik med Anton og øver sange til
forældredagen.

11.- 13. september
Ø-HOP MED SAFARI
Vi skal en tur til OMØ, som ligger i Isefjorden. Vi sejler
med færgen, går tur på en trampesti og tager på safari på
Orø Strand, hvor de har 400 dyr. Vi når at bade ved campingpladsen og bestige Stenbjerg og nyde udsigten.
Søndag cykler vi til Roskilde havn og spiser is.

20.—22. november
LALANDIA !
Vi skal på vores årlige tur til Lalandia. Efter en god frokost
fra madkurven skal vi ind og rutsje i Torpedoen, Pipelinen
og de andre rutsjebaner, boltre os i bølgebadet og varme
os i saunaen. Og dagen slutter traditionen tro af med pizza i Rødby. Søndag øver vi flere sange.

25.-27. september
KLATREPARK og DRAGEVÆRKSTED
Vi skal op i træerne. Godt sat fast i linerne klartrer vi på
banerne længere og længere over jorden, efterhånden
som vi bliver tryggere og modigere.
Søndag bygger vi drager på Amager Naturcenter og flyver
med dem.

4.—6. december
SKØJTETUR
Vi suser afsted på isen og hjælper hinanden med at holde
balancen. Vi har varm kakao med på termokanden, så vi
kan holde varmen.
Søndag laver vi julegaver, så det er en hemmelighed.

9.–11. oktober
DET DANMARK DU ALDRIG SER
Du skal prøven noget, du ikke har prøvet før.
Vi besøger en Moské og en fabrik / kraftværk….?
Vi tager på besøg på Sarah´s bondegård i Roskilde,
hvor der bor 100 mennesker. Hvordan og hvorfor gør
de det?

18.—20. december
LEGELAND
Vi tumler rundt og leger tagfat i Dinoland.
Søndag har vi forældredag med juleklip, gaver , billeder
fra efteråret og vores egen optræden.
God jul og vi ses igen den 8. januar 2021.

