
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en
sommerpakke målrettet børn og unge, hvor sociale, personlige og faglige
kompetencer indgår som en del af rammesætningen.
 
Som følge af coronakrisen oplever mange børn og unge at stå tilbage med
problemer, der kan påvirke deres skolegang. De kan for eksempel være
bagud fagligt efter en lang periode med nødundervisning, eller stå uden
fællesskaber, når vennerne fra skolen holder sommerferie med familien.
En sommerpakke skal derfor sikre, at børn og unge får en god
sommerferie trods coronakrisen. Der er afsat 200 mio. kr. til et
partnerskab med Kommunernes Landsforening, som skal sørge for en
bred vifte af sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år.
 
Dette katalog er udarbejdet som en inspiration til de ungdomsskoler, der
ønsker at igangsætte eller videreudvikle sommerferieaktiviteter i deres
kommune. Her kan man læse uddrag og eksempler fra nogle af landets
ungdomsskoler og deres erfaringer med at afholde
sommerferieaktiviteter.
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Det handler om

fællesskaber og at

møde nogle voksne

og få snakket

Mød de udsatte unge i øjenhøjde
Kolding Ungdomsskole har i
sommerferieperioden bl.a. fokus
på ghettoområder og andre
hotspots med udsatte unge fra
primært 7. klasse og opefter. 
Der er derfor lavet indsatser, hvor
man imødekommer de mindre
ressourcestærke familier
ved at igangsætte initiativer, der
handler om at skabe fællesskaber
for de udsatte unge. 
Basale aktiviteter både inde og
ude i klubben, som eksempelvis
snobrød over bål, hvor der
samtidig er mulighed for at få
snakket med en voksen om svære
ting i livet, er derfor af høj
prioritet.
 
5 ugers sommerferieaktiviteter
i Skovparken
I samarbejde med
Børnekontakten tilbyder Kolding
Ungdomsskole også aktiviteter i
løbet af sommerferien for de 6-18
årige, hvor der er mulighed for at
opleve og lære noget enten helt
gratis eller med deltagerbetaling.
 
 
 

KOLDING
UNGDOMSSKOLE
Basale oplevelser, voksenkontakt og fællesskaber

Her er der tale om eksempelvis
orienteringsløb, læring om
affaldssortering, en strandtur for
at fange krabber, eller en tur med
bussen til Hindsgavl Slot eller
Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Altsammen aktiviteter, der skal
være med til at give de unge en
følelse af at kunne tænke
tilbage på nogle oplevelser og
gode stunder, man kan fortælle
de andre om efter ferien, selvom
man ikke har været ude at rejse.
 
Indhold af kvalitet med få
ressourcer
Kolding Ungdomsskole
bestræber sig generelt efter, at
aktiviteterne, der udbydes i løbet
af sommerferien, ikke må koste
for mange penge, hvorfor mange
af de udbudte tilbud ikke
indebærer at hyre eksterne
undervisere.
Det er i stedet vigtigt at kunne
skabe indhold af kvalitet med få
ressourcer. 



Aktiv

Sommer

fungerer

sindssygt

godt i

Aalborg, og

er meget

anbefalel-

sesværdigt

Tværgående samarbejde
I Aalborg Ungdomsskole, har man
igennem de seneste år, haft stor succes
med at tage del i kommunens
tværgående samarbejde om
sommerferieaktiviteter, kaldet Aktiv
Sommer. 
 
Dette koncept inkluderer en række
forvaltninger, herunder særligt Kultur-
og fritid-, Skole-, og Familie- og
beskæftigelsesforvaltningen, som samlet
udgør en platform med en lang række
aktiviteter for kommunens unge. 
 
Til at begynde med, blev
ungdomsskolen inviteret ind i Aktiv
Sommer, da kommunen manglede
nogen, der ”kunne noget med kajak” –
dette blev dog startskuddet på et givtigt
samarbejde, hvor ungdomsskolen, som
en nu stor aktør i samarbejdet, hvert år
byder ind med en bred pallette af
aktiviteter gennem hele ferien. 
 
Igennem samarbejdet omkring Aktiv
Sommer formår ungdomsskolen at række
ud til en større gruppe unge end ellers –
også de, som ungdomsskolen kan have
sværere ved at nå ud til i hverdagen.

AALBORG 
UNGDOMSSKOLE
Aktiv Sommer

 
 
 
 
 
 
 

Pædagogiske og faglige
overvejelser
Aalborg Ungdomsskole har god erfaring
med at kunne trække på både interne-
og eksterne medarbejdere, som de har
erfaring med og relation til på forhånd.
Således oplever ungdomsskolen at
kunne oversætte sin kerneopgave og
vision samt de didaktiske overvejelser,
der er i undervisningen ind i deres
sommerferieaktiviteter. Her kan f.eks.
nævnes Spansk for begyndere, som
kombineres med Food Mekka. Her
trækker ungdomsskolen på sine
undervisere i spansk, hvor unge, der
f.eks. overvejer at vælge spansk, kan
prøve det af og smage lidt på det
spanske – bogstavelig talt. 
 
Planlægning
Med en bred vifte af
sommerferieaktiviteter gennem hele
sommeren, kræves det, at man fra
ungdomsskolens side tager sig tid til at
koordinere og planlægge aktiviteterne.
Her spiller særligt de fuldtidsansatte
medarbejdere, som også selv varetager
en del af undervisningen, ind med
koordinerende arbejde, hvor sparring,
erfaring og indhentning af underviserne
kommer på plads.



Der har

gennem

coronatiden

været

optrappende

udfordringer

med unge,

der laver

ballade, og

skaber

utryghed 

Behov for positive fællesskaber
som følge af coronatiden
Holstebro Ungdomsskole ligger i
udkanten af et udsat boligområde med
mange flersprogede unge, hvor der
gennem coronatiden har været
optrappende udfordringer med unge,
der laver ballade, og skaber utryghed. 
En del af de unge kommer desuden
heller ikke ud at rejse i år, som de plejer.
Der er derfor tale om en stor gruppe af
unge, som mangler noget at give sig
til, og der er behov for at blive iværksat
positive fællesskaber.
 

Åbent klubtilbud og opsøgende
aktiviteter
De positive fællesskaber vil Holstebro
Ungdomsskole forsøge at skabe ved
at gøre brug af medskabende aktiviteter,
og at de unge får mulighed for at være
med i udviklende fællesskaber.
 

HOLSTEBRO
UNGDOMSSKOLE
Åbent klubtilbud og opsøgende aktiviteter

 
 
 
 
 
 
 
Derfor holdes klubtilbuddet i Holstebro
by åbent hver mandag og onsdag hele
sommerferien fra 17.00 - 22.00.
Derudover laver Holstebro
Ungdomsskole opsøgende aktiviteter
hver tirsdag og torsdag i samme
tidsrum. Her vil en flok af Holstebros
klubmedarbejdere rykke ud til de unge
med en kassevogn, som er fyldt med
forskellige aktiviteter som eksempelvis
bumberball og rundbold.
 

Et håb om at skabe god energi
Initiativet er helt nyt for Holstebro
Ungdomsskole, men de håber at kunne
skabe god energi omkring disse
aktiviteter og derigennem
Ungdomsskolen. 
Det hele er organiseret under
fritidsafdelingen.



Vi har prøvet

at udvælge

på geografi,

alder samt

noget, der 

 både er

fysisk aktivt

og mere

nørklende

Aktiv Ferie i uge 27
I Næstved Ungdomsskole samarbejdes
der med Kultur- og fritidsforvaltningen
om Aktiv Ferie. Dette er et
sommerferietilbud til børn og unge i
kommunen, og fungerer som en
overordnet paraply, hvor forskellige
aktører som ungdomsskole og
foreninger byder ind med aktiviteter.
Ungdomsskolen i Næstved udbyder her
et nøje udvalgt aktivitetsskema for 6.-9.
klasse i uge 27, som netop er tænkt som
et "pasningstilbud" for de unge, som har
forældre, der fortsat arbejder.

 
Aktiviteter udvalgt ud fra
forskellige hensyn
Sommerferieaktiviteterne i Næstved
Ungdomsskole er udvalgt således, at der
tilbydes fag, der gør sig godt både i
forhold til fysisk udfoldelse og som
fordybelse. Aktiviteterne er ikke spredt
fægtning på mange forskellige tilbud,
men er præcist udvalgt efter, hvad der
er god erfaring med i kommunen. 

 
 
 

NÆSTVED
UNGDOMSSKOLE
Nøje udvalgte aktiviteter

 
 
 
 
 
 
 
Her fokuseres der på tegning, parkour
og dans, som alle er fag, der kan tilbydes
som enkeltdagsworkshops, men
udbydes også som aktivitet over 3 dage.
Således sigter aktiviteterne både på
unge, som kan få lov til at snuse til et nyt
fag, men giver også mulighed for, at de
med erfaring kan udfolde sig.
 
I Næstved arbejdes der med forskellige
udviklingsområder, som kommunen
har særligt fokus på. Ungdomsskolen
sørger her for at have aktiviteter i disse
områder, og har generelt en
opmærksomhed på, at aktiviteterne
dækker geografisk over hele
kommunen. Typisk placeres disse
aktiviteter tæt på overbygningsskolerne
eller klubber, hvor der normalt vil være
elever. På den måde skabes der et link til
den pågældende aktivitet, der gør det
nemt for familierne at bringe børnene
til aktiviteterne, da de oftest selv kan
køre ned i skolen eller klubben, hvor de
plejer at være.

 



 

Samarbejde på tværs af kommuner
Summer Science Camp er et samarbejde
på tværs af kommunale Ungdomsskoler og
Insero Horsens, som er en forening i
lokalområdet. 
 
Tilbuddet henvender sig til unge fra 7.
klasse til 18 år, og består af fem dages
workshops indenfor science og teknologi.
Denne Summer Science Camp har kørt
siden 2012, og ledes af dygtige
undervisere, der brænder for deres felt.
 
Rent fagligt spænder aktiviteterne
indenfor teknologi, fysik/kemi, biotek,
engineering, spil design og mange andre
fag, hvor de unge kan udforske deres
interesser for området i et socialt
fællesskab. 
 

Eksempler fra programmet
Summer Science Camp har et bredt spænd
af forskelligartede workshops, som de
unge frit kan vælge imellem. 
 
Her ses et uddrag fra Summer Science
Camps egen hjemmeside:

 
 
 

HORSENS, HEDENSTED OG VEJLE
UNGDOMSSKOLE 
I samarbejde med Insero Horsens

være til lands og bygge broer, undersøge
vilde insekter, blive bedre til CS:GO
med Quest og VR, løse udfordringer
med LEGO Spike, fremstille dine egne
sølvsmykker, kende til matematikken
bag it-sikkerhed, lave kemiske snacks,
undersøge hemmeligheden bag cola og
designe dine egen computerspil med VR
i UNITY, CREY eller UNITY med 2d.

være til vands og programmere en
robot, der skal samle vand til
vandanalyse, undersøge plastik i havet,
bygge en både i fuld størrelse eller lave
dit eget AquaFarming-system.

eller i luften med en drone, som du selv
styrer."

 
 
 
 
 
 
"UDFORSK VERDEN TIL LANDS, TIL
VANDS OG I LUFTEN
 
Hver dag er programmet fyldt med nye
workshops, og du kan frit vælge de
workshops, som interesserer dig mest –
uanset om du helst vil: 
    

 

 

 
Læs mere om Summer Science Camp her.

 

https://inserohorsens.dk/da/egne-projekter-og-tilbud/education/netvaerk-konferencer-og-camps/summer-science-camp/


 
Sommerskole for 0.-6. klasse
Middelfart Ungdomsskole har gennem
flere år afholdt sommerskole for
0.-6. klasse. De forskellige aktiviteter, der
udbydes, er altså ikke noget nyt
eller innovativt, men bygger videre på
traditioner og aktiviteter, som Middelfart
Ungdomsskole tidligere har haft succes
med.
 
Sommerskolen tilbydes i ugerne 27, 32 og
mandag/tirsdag i uge 33, hvor særligt det
Kreative værksted og Science Camp har været
meget populært.
 
Som deltager på det kreative værksted er der
bl.a. mulighed for at male, dekorere æsker,
lave nøgleringe og sy. 
Som deltager i Science camp får man indblik
i fysikkens og kemiens verden og en
dagstur til Danfoss Universe.

 
 
 
 
 

 
 
 

MIDDELFART 
UNGDOMSSKOLE 
Sommerskole 

 
 
 
 
 
 

Organisering
De udbudte aktiviteter bygger på
medarbejdernes egne interesser og
kompetencer, men der er også tilknyttet
eksterne samarbejdspartnere
fra eksempelvis skoleområdet, ved Science
Camp.
 
Sommerskolen har ikke opsat nogle
konkrete læringsmål, da det går under et
fritidstilbud. Baggrunden for
sommerskolen er derfor, at det skal være
sjovt, hyggeligt og trygt og give mulighed
for at få nogle spændende og sjove dage.
 

 
 

Det skal

være sjovt,

hyggeligt og

trygt



 
Sommerskole – Aktiv fritid
I Lemvig tilbyder ungdomsskolen, i
samarbejde med foreninger og Lemvig
Ungdomsgård, en bred række aktiviteter i
skolernes første uge af sommerferien.
 
Alle unge i Lemvig Kommune fra 4.-7.
klasse kan deltage i aktiviteterne, som
dækkes ind under følgende emner; NYT,
KREA, ACTION, VAND, TURE
COMPUTER/PROGRAMMERING og
SPIL.
 
Det er tydeligt, at man i ungdomsskolen
har tænkt over at inddrage både sociale,
faglige og personlige kompetencer i de
enkelte aktiviteter.
 
Til højre ses et lille uddrag med konkrete
eksempler fra Lemvigs mange
forskelligartede aktiviteter, som kan danne
inspiration til mulige
sommerskolehold.

 
 
 

LEMVIG
UNGDOMSSKOLE 
Bred vifte af aktiviteter i kommunen

 
 
 
 
 
 

Syværksted:
Man-, tirs- og onsdag er der syværksted fra
kl. 13-16.00, hvor man f.eks. kan prøve at
sy sine egne shorts, en sommernederdel
eller noget helt tredje. Man har mulighed
for at lære at sy efter mønster og udfordre
sine håndarbejdsevner i et socialt
fællesskab.

 
Lystfiskeri: 
Lemvig Ungdomsskole har lavet en aftale
med Ellemose Put & Take, hvor man kan
komme ud med stang og snøre, og se om
man kan få en ørred på krogen. Her er der
således mulighed for at komme ud under
åben himmel samtidig med, at der skabes
en indsigt i kastetræning og forskellige
fisketeknikker.

 
E-Sport: 
Mandag kl. 9-12 eller kl. 13-16, kan man
prøve kræfter med E-Sport igennem
CS:GO. Her får man en introduktion til,
hvad E-Sport er samt de kompetencer
indenfor samarbejde, kommunikation og
problemløsning, der bliver trænet under
spillet – samtidig med, at man har det
sjovt.
 

 
 



Må gerne være basale, så længe de
igangsatte initiativer skaber
fællesskaber, og imødekommer de
udsatte unge. Det kan eksempelvis være
ved at trække på allerede eksisterende
tilbud fra fritidsundervisningen og
andre aktiviteter der førhen har
fungeret.
Kan tage udgangspunkt i
ungdomsskolens kerneopgave og
vision, hvor de didaktiske overvejelser,
der er i undervisningen, indtænkes i
sommerferieaktiviteterne. 
Kan være opsøgende og relationelt
arbejde ved forskellige greb, som
eksempelvis gadeplansarbejde hvor de
unge, der mangler positive
fællesskaber, oplever at blive mødt af
klubmedarbejdere, der kommer til
dem og ikke omvendt. 
Kan bygge på et fagligt fundament,
hvor eksempelvis STEAM skaber
rammerne for forskellige workshops,
hvor de unge kan udforske deres
interesser i et socialt fællesskab.

 
Aktiviteter og indhold i
sommerferien:
 

 
 
 

OPSUMMERENDE GODE RÅD OG
ANBEFALINGER 
På baggrund af ungdomsskolernes erfaring

Skab indhold og kvalitet med få
ressourcer – bl.a. ved at trække på
allerede eksisterende undervisere,
samarbejdspartnere og de omgivende
rammer for ungdomsskolen lokalt.
Indgå tværgående samarbejde i og
mellem kommuner. Dette kan give
adgang til en platform, hvor
ungdomsskolens aktiviteter kan nå
bredere ud og styrke de lokale
samarbejder og relationer.
Indtænk muligheden for et samarbejde
med andre aktører f.eks. lokale
virksomeder og frivillige
organisationer.
Lav et nøje velovervejet program ud fra
den kontekst og de lokale hensyn, der
er gældende for den enkelte
ungdomsskole. Vælg hellere få
aktiviteter I har gode erfaringer med,
end at bruge ressourcer på at skyde
med spredehagl.
Aktiviteter i første og sidste uge af
sommerferien kan afhjælpe familier,
hvor mange forældre kan være
udfordrede i at igangsætte aktiviteter
for deres børn og unge.
I fastlæggelsen af programmet, overvej
da tidsaspektet og intensiteten for
aktiviteterne, hvordan dækker de
geografisk og hvilken målgruppe der
sigtes efter.

 
 
 
 
 
 

Muligheder for organisering af
sommerferieaktiviteter:
 

 
 
 
 
 

 
 

Udsatte boligområder med flersprogede unge

Mindre ressourcestærke familier, sårbare og

udsatte unge .

Ferietilbud for 0.-6. klasses elever, hvor der er

mulighed for at understøtte elevernes sociale og

faglige kompetencer. 

Unge, der i hverdagen ikke deltager i

ungdomsskolens aktiviteter, men som kan få

øjnene op for ungdomsskolens udbud af

forskellige aktiviteter. 

Unge, der i forvejen er aktive brugere af

ungdomsskolens tilbud og som fortsat vil have

gavn af disse tilbud.

Målgrupper, som aktiviterne kan tage
udgangspunkt i:
 

 
 


