”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.

Weekendaflastningen
”Ud i det Fri”

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. Vi
har hunde, geder, får, heste, grise, høns og kaniner - vi besøger dem, fodrer dem og går tur med hundene.
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
Vi kan hente og bringe børnene fra hjemmeadressen.
Der går bus 1 gang i timen til og fra Roskilde Station.

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

Foråret 2021

”UD I DET FRI” findes på Tilbudsportalen og på
www.weekendaflastning.dk
Kontakt: Lene Colding på tlf. 22 68 28 59, info@udidetfri.nu
UD I DET FRI, Boserupvej 100, 4000 Roskilde

8.—10. januar
ARKEN kunstmuseum og legeplads
Vi ser udstillingen DYR I KUNSTEN. Hvad vil kunstneren fortælle os? Søndag laver vi krea - billeder, t-shirts
22.—24.. januar
LEGELAND + Geocatching
En dejlig dag med masser af bevægelse. Søndag ude i
naturen på jagt efter ”geo-catch-skatte”.
5.—7. februar
AIRTRIX trampolin og klatrepark

Her klatrer og springer vi. Saltoer, tag-fat og slush ice.
Det går derudaf!

16.—18. april
KRIGSMUSEUM og PÅSKEÆGJAGT
På krigsmuseet ser vi kampvogne og andre
våben fra 2. verdenskrig. Om søndagen har
påskeharen været på spil!
20. april—2. maj
MARIELYST GOLF & FUN
Vi har travlt med at få pakket. Vi tager til Marielyst og leger
hele dagen. Så tager vi hen på Lindersvold, hvor vi
leger e-sport, se deres dyr og laver bål.
14.—16. maj
ZOO i Næstved
Vi ser tigre, kameler og mange andre dyr.
Søndag er der badetur til Vigen.
28.—30. maj
GÅSETÅRNET

19.—21. februar
KØBENHAVNERTUR
Det er sjovt at gå rundt i København. Vi bruger kort og
GPS. Vi går tur i Nyhavn, op i Rundetårn og spiser i parken. Søndag løber vi O-løb i skoven.
5.—7. marts
EKSPERIMENTARIUM

Vi skal lære nyt om fysikkens love, lave forsøg og lege.
19.—21. marts
DET DANMARK DU ALDRIG SER
Vi besøger en glaspuster, en biavler og en keramiker.
Vi laver ting i ler og brænder dem i ”hø-ovn”. Vi laver
bue og pil.

Bueskydning, stylter, boldspil og madpakker i det grønne.
Om aftenen sover vi ude under stjernerne, hvis man vil Enten i vores shelter eller på altanen.
11.—13. juni
AMAGER STRAND
Det er blevet juni og den længe ventede strandtur er endelig kommet. Søndag laver vi Ud i det Fri´s IRONMAN det er cykling, svøm og løb !!
25.—27. juni SOMMERLAND SJÆLLAND
Hele dagen i den formidable park i vores gode
selskab. Søndag afslutning med forældre.
Juli d.6.-13.2021 SOMMERLEJR I BOSERUP

