Vallensbæk Ungdomsskole inviterer til
sæsonens sidste DUSK-Net samling!

Her kommer invitationen og programmet for
weekenden d. 17.-19. april.
Weekenden kommer til at foregå på Pilehaveskolen, Horsbred 197, 2625
Vallensbæk.
I kan tilmelde jer her: http://www.ungdomsringen.dk/kurser-ogkonferencer?CalendarEventID=1569&m=Calendar
Tilmelding senest d. 9. april. Prisen er 400 kr. pr. person (ved for sen
tilmelding er prisen 500 kr. pr. person)

Weekenden vil byde på lærerige workshops, sjove og hyggelige indslag samt
en Gallemiddag lørdag efter fuldt af et brag af en fest.

Vi glæder os til at se jer!

De kærligste Hilsner fra
Vallensbæk Ungdomsskoles Klubråd og medarbejdere.

Yderligere information kan fås ved at ringe til Christina på tlf. nr. 41 45 52 96

Weekendens program:
Fredag d. 17. april
18.00 – 21.00

Dørene åbner
Ankomst, rundvisning og indkvartering.

19.00 – 21.00

Aftensmad (i spisesalen)

21.15 – 21.45

Velkomst (alle mødes i spisesalen)

21.45 – 24.00 Hygge
00.30

Godnat - Lyset slukkes!

Lørdag d. 18. april
7.30 - 8.30

Mulighed for bad

8.00 - 8.45

Morgenmad (i spisesalen)

8.45- 9.00

Samling (alle mødes i spisesalen)

9.00 – 10.00

Workshop

10.00 – 10.30

Pause

10.30 – 11.30 Workshop
11.30 – 12.15 Frokost (i spisesalen)
12.15-13.15

Workshop

13.15 – 13.45 Pause (kage I spisesalen)
13.45 – 14.45 Workshop
14.45 – 17.30 Fritid (med mulighed for sjove aktiviteter)
17.30 – 20.30 Gallamiddag (i spisesalen)
20.30 - 24.00 Fest og hygge (sodavand kan købes i baren)
00.30

Godnat og sov godt!

Søndag d. 19. april
7.30 - 8.30

Mulighed for bad

8.00 - 8.45

Morgenmad

8.45- 9.00

Samling (alle mødes i spisesalen)

9.00 – 10.00

Oprydning

10.00 – 11.00 Samling – evaluering (alle mødes i spisesalen)

11.00

Tak for denne gang!

Workshop 1: Ung til ung
Andre unge videreformidler personlige erfaringer omkring politik og demokrati. Der er
mulighed for at diskutere og snakke i gruppen.
Undervisere: Andre unge

Workshop 2: Konfliktmægling
Oplæg om konflikters udvikling mellem unge og konkrete redskaber til nedtrapning.
Underviser: Jan Andersen (Konfliktmægler og Proceskonsulent)

Workshop 3: Samarbejde
Kodeord: Leg, samarbejde, opmærksomhed, kommunikation og samspil.
Underviser: Jesper Zuschlag (Skuespiller og Coach)

Workshop 4: Fra Tanke til handling
Mange har det hele i hovedet. Alt det man kan og gerne vil. Det kan være ens daglige planer,
mål man gerne vil nå eller ønsker i livet.
I vil blive introduceret til enkle redskaber der hjælper med at komme fra tanke til handling.
Redskaber der kan hjælpe den enkelte videre med ideerne og til at skabe større resultater.

