
I UngAalborg siger vi JA.  
Fordi vi tror på hinanden, og det vi kan i fællesskab

Inspiration til forældre for jeres skønne teenagere...

For 7. -10. klasser

Oplevelser og 
aktiviteter

KATALOG 2022

2. oplag | udgivet september



Inden du springer ud i det...



Sikkerhed og forældreaccepter
Alle instruktører og undervisere er alle 
sikkerhedsgodkendte og certificerede, men enkelte 
aktiviteter kræver en underskrevet forældreaccept, 
som tillader, at dit barn må deltage. Denne accept 
underskrives og medbringes på dagen til aktiviteten.
Forældreaccept er markeret med .
Link: aalborgungdomsskole.dk/foraeldre

Det er næsten gratis
Som udgangspunkt er alle aktiviteter gratis, men 
der kan være udgifter til råvarer og materialer. Alt 
det aftales med kontaktpersonen. Aktiviteter med 
udgifter er markeret med .

Udstyr og lokaler til alle aktiviteter
UngAalborg råder over udstyr og lokaler til alle 
aktiviteter. Der kan være beklædning og tøjvalg, som vil 
være fornuftigt at tage på, men det vil I blive oplyst om.

QR-koder
QR-koderne på siderne er direkte links til aktiviteter eller 
lokationer, hvor du kan læse mere om tilbuddenes indhold. 
Skan med dit kamera på mobilen.

...læs her

Kombination af flere aktiviter
Det er muligt at kombinere flere aktiviteter, men det kræver 
som regel booking i rigtig god tid. 

Kombination af flere aktiviteter
• Overnatning i Sejflod, klatring eller et besøg af Sexualisterne. 
• LAN på Stationen og MTB eller Motocross. 
• Food Maker og Teatersport på Blok X.

Book i god tid
Book i god tid - minimum 14 dage før - enkelte aktiviteter 
kræver mere forberedelse og koordinering. 

Hvis I har spørgsmål, kan UngAalborgs kontaktperson på de 
enkelte aktiviteter hjælpe med at svare. Vi arbejder på mange 
forskellige tidspunkter af døgnet, så det er ikke sikkert, at 
kontaktpersonen har mulighed besvare med det samme - send 
derfor gerne en mail eller SMS. Kontaktinformationer findes 
under aktiviteterne. 

Transport
Transport til og fra samt mellem flere aktiviteter står man selv 
for at koordinere.
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Book UngAalborg 
til fælles aktiviteter 
for klassen. 

UngAalborgs speciale er at lave fritidsaktiviteter for 
unge, og uanset aktivitet har vi altid et stærkt fokus på 

trivsel og fællesskaber.



Læs videre på de næste sider og bliv inspireret til at tage kontakt 
og få en snak, om det I ønsker for jeres skønne teenagere. Næ-
sten alle tilbud er gratis og inkluderer udstyr, lokaler og en god 
dialog om alle aktiviteter.
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Ung til Ung. Oplæg om alt fra prævention, 
sexsygdomme, kroppen, grænser, samtykke, 
sex, kærlighed og første gang. 

Dette sker i dialog med de unge og Sexualisternes egne 
erfaringer og refleksioner, som alt sammen skaber et 
trygt rum uden voksne. 

Der vil være mulighed for at stille Sexualisterne anony-
me spørgsmål, som svares ærligt på under oplægget.

Sexualisterne
Hvor
Blok X eller ude i på skolen. 

Karolinelundsvej 40
9000 Aalborg
www.blokx.dk

Varighed 
2 timer

Antal deltagere
Max. 30 unge pr. hold. 

Kontakt og booking
Signe Grøn
93 52 09 23
signe@ungaalborg.dk
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De Sociale Medieambassadører
Ung til Ung. De Sociale Medieambassa-
dører er et Ung til Ung oplæg om fær-
den på nettet. De Sociale Medierambas-
sadører kommer bl.a. ind på forskellige 
sociale medier, brugen af emojis og de-
res betydning, grænser etc. 

De Sociale Medieambassadører kommer med 
egne refleksioner og erfaringer, som i dialog med 
de unge skaber et trygt rum uden voksne. 

Hvor
Blok X eller ude på skolen. 

Karolinelundsvej 40
9000 Aalborg
www.blokx.dk

Varighed 
2 timer

Antal deltagere
Max. 30 unge pr. hold. 

Kontakt og booking
Signe Grøn
93 52 09 23
signe@ungaalborg.dk
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Vi afslutter med at lave teatersport for og med 
hinanden på scenen. En aften, hvor vi griner sam-
men og  styrker fællesskabsfølelsen.

En improaften er med til at styrke fællesskabet i 
klassen. Vi ser hinanden på en anden måde, end 
vi er vant til og ikke mindst, så griner vi sammen 
med hinanden.

Små improvisati-
onsøvelser og lege, 
så man bliver intro-
duceret til enkel-
te teknikker til at 
improvisere  på en 
scene. 

Improaften 
Teatersport

Hvor
På Blok X eller på skolen. 

Blok X
Karolinelundsvej 40
9000 Aalborg
www.blokx.dk

Varighed 
2 - 3 timer (eller flere gange, 
hvis interessen er der). 

Antal deltagere
Minimum 10 deltagere og max 
40 + en kendt voksen . Det er 
vigtigt, der er en kendt voksen 
med elevgruppen. 

Kontakt
Camilla Lindum
camilla@ungaalborg.dk
Tlf: 93 52 09 05
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Upcycling og bæredygtigt design er for dem, som ger-
ne vil skabe nyt liv i noget gammelt tøj. 

Vi arbejder med forskellige teknikker såsom blegning, broderi, 
plantefarve mm. Medbring selv gammelt tøj, så har vi materialer til 
at upcycle det. 

Hvor
Blok X
Karolinelundsvej 40
9000 Aalborg
www.blokx.dk

Varighed 
2-3 timer

Antal deltagere
Max. 15 unge pr. hold

Kontakt og booking
Anne Schmidt Nielsen
93 52 09 04
anne@ungaalborg.dk

Bæredygtigt 
Design
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Vi eksperimenterer med mad på en sjov og an-
derledes måde. Der er plads til alle, som har 
lyst til at kreere mad med andre unge. 

Derigennem skaber vi fællesskab  og størrer madglæde. 
Kreerer nye ideer til  fællesspisning og hverdagen.

Vi har fokus på unges måltidsvaner i gennem fællesskab 
og madglæde. I skal selv betale for råvarer alt efter, hvad 
I kunne tænke jer at lave.

Hvem der står for indkøb aftales nærmere ved booking.

Food Maker 
To Go

Hvor
I skolens køkken eller på Blok X

Karolinelundsvej 40
9000 Aalborg
www.blokx.dk

Økonomi
Råvarer til mad

Varighed 
3 timer eller efter aftale

Antal deltagere
Max 12 unge pr. hold

Kontakt og booking
Else Petersen
else@ungaalborg.dk
25 20 06 31
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Her har I mulighed for at lave noget fedt kunst, som I kan tage med ud i jeres klasseværelse og 
hænge op. Det kan også være muligt at dekorere nogle vægge eller møbler. Det er de unge, der 
er kunstnerne. Jeg vil vejlede og hjælpe.

Materialer og indkøb aftales nærmere ved booking.

Hvor
På skolen eller på Blok X 

Blok X
Karolinelundsvej 40
9000 Aalborg
www.blokx.dk

Økonomi
Materialer

Varighed 
2 timer

Antal deltagere
Max 20 unge pr. hold

Kontakt og booking
Anne Schmidt 
93 52 09 04
anne@ungaalborg.dk

Kunst til klassen
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Global 
Youth

FOREDRAG

Ung til Ung. Unge fra 
Global Youth fortæller 
om deres oplevelser 
med at gøre en forskel 
for og med andre unge. 

Projektarbejde, verdensmål, 
frivillig arbejde og fundra-
ising samt viden om livet 
som ung i Uganda.

Virkelig spændende og in-
spirerende at høre unge 
selv fortælle om deres ople-
velser.

Hvor
På skolen eller på Blok X

Blok X
Karolinelundsvej 40
9000 Aalborg
www.blokx.dk

Varighed 
2 timer eller efter aftale

Antal deltagere
Max 30 unge pr. foredrag

Kontakt og booking
Else Petersen
25 20 06 31
else@ungaalborg.dk
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Skriv en sang sammen 
i jeres klasse. 

Der er endvidere mu-
lighed for at indspille 
sangen og lave musik-
video, hvis det har in-
teresse. 

Skriv jeres 
egen sang

Hvor
På jeres skole eller på Stationen

Stationen
Stationsvej 10
9400 Nørresundby
www.station10.dk

Varighed 
3 timer (og evt. flere timer, hvis 
nummeret skal indspilles eller 
laves musikvideo)

Antal deltagere
Min. 8 maks. 20 unge pr. hold

Kontakt og booking
Julia Østergård
julia@ungaalborg.dk
93 52 09 28

Aktiviteter og oplevelser  |  13



Lær at optage og redigere flotte film med din 
mobil. De unge får hacks, tips og tricks til at 
steppe dit video-game op med deres mobil. 

Vi arbejder med filmiske virkemidler, billedbeskæring, bil-
ledkomposition og perspektiver, kamerabevægelser, klip-
ning, lyd, lys, farve, effekter og filtre. Derudover ser vi på 
hvordan du får de bedste billeder ud af telefonen.

Medbring egen mobil. 

Video med
mobilen

OBS! Medbring din egen mobil.

Hvor
På skolen eller MediaLab på 
Stationen. (På Stationen kan 
vi arbejde mere prof, med 
greenscreen, udstyr  osv.)

Stationen
Stationsvej 10
9400 Nørresundby
www.station10.dk

Varighed 
2-3 timer

Antal deltagere
10-15 unge pr. hold

Kontakt og booking
Esben Garder
93 52 09 27
esben@ungaalborg.dk

Foto: Onur Binay / unsplash.com
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Grafisk design på 
Stationen

Prøv kræfter med 
grafisk design. 

Vi arbejder med konkrete 
opgaver i Photoshop, Illu-
strator og InDesign

Hvor
Medialab på Stationen i 
Nørresundby

Stationen
Stationsvej 10
9400 Nørresundby
www.station10.dk

Varighed 
2-3 timer

Antal deltagere
4-8 unge pr. hold

Kontakt og booking
Esben Garder
93 52 09 27
esben@ungaalborg.dk
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Der er mulighed for at låne MediaLab 
og vores Esportslokale til at afholde 
LAN. 

Der er 10 gamer computere til låns og plads 
til, at unge selv kan tage computer med. 

Kabler og switche bliver sat frem og gjort 
klar, og der er mulighed for lokaler at sove  
i. Der er også mulighed for at bruge vores 
Lounge til at se film.

Trænger klassen til hyggelig weekend med 
computerspil og film? Så kan I låne vores 
esportslokale og filmlounge en dag, aften 
eller hel nat. 

Nøgle, kode og instruktion kan gennemgås 
på dagen eller før.

Kræver ca. 1 voksen (gerne 2) pr. 8-10 del-
tagere 

Udstyr bliver gjort klar til jer efter aftale. 

Hvor
På Stationen i Nørresundby

Stationen
Stationsvej 10
9400 Nørresundby
www.station10.dk

Varighed 
16 timer fra fx kl. 16 første dag til 
morgen kl. 8 dagen efter 

Antal deltagere
Ca. 10-20 unge pr. hold

Kontakt og booking
Christian Skriver Kragegaard
93 52 09 10
christian@ungaalborg.dk LAN på 

Stationen
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I GameLab har vi et fællesskab, hvor 
vi udvikler spil og mødes for vores 
fælles interesse for spil. Vi har også et 
rum med gamercomputere, hvor man 
kan gå til esport. 

I dette tilbud vil man kunne opleve virtual re-
ality, spiludviklingsværktøjet Unity og vores 
esportsrum. Dette kan måske inspirere jeres 
unge i, hvad man kan inden for “fremtidens 
færdigheder”.

Hvor
På Stationen i Nørresundby

Stationen
Stationsvej 10
9400 Nørresundby
www.station10.dk

Varighed 
2-3 timer

Antal deltagere
Max. 10 unge pr. hold

Kontakt og booking
Christian Skriver Kragegaard
93 52 09 10
christian@ungaalborg.dk

Besøg GameLab 
og Esport
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Vil du gerne starte et band? Eller spiller du allerede i et? 

Der er ledige pladser i øvelokalet på Stationen, og det venter kun på, at du kommer og svinger 
trommestikkerne! Det er derudover muligt at indspille din musik i vores lydstudie samt at lave 
musikvideoer. Alle bands, som øver på Stationen, arbejder sammen om at koordinere musikak-
tiviteter, koncerter, jams, artisttalks mm. 

Hvor
Stationen
Stationsvej 10
9400 Nørresundby
www.station10.dk

Ledige tider
Kontakt Julia og hør hvornår 
der er ledigt.

Kontakt og booking
Julia Østergård
julia@ungaalborg.dk
+45 93520928

Øvelokale 
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Banddoktor Banddoktor er et til-
bud til bands om at få 
hjælp til sammenspil. 

Bandet kan få hjælp til alt 
fra kompositioner, spille-
teknikker til at få hjælp til 
generel vejledning og støt-
te i de kreative processer. 

Konceptet kan både foregå 
i klubbens faste øvelokale 
samt i øvelokalet på Statio-
nen i Nørresundby. 

Hvor
I enten jeres eget øvelokale eller 
Stationens øvelokale

Stationen
Stationsvej 10, 9400 
Nørresundby
www.station10.dk

Varighed 
1-3 timer (afhængigt af bandets 
behov)

Antal deltagere
Max. to bands pr. aften

Kontakt og booking
Julia Østergård
julia@ungaalborg.dk
+45 93 52 09 28
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I Sejlflod Aktivitetshus er der mulighed for teambuildingdage 
for klasser eller andre grupper, hvor man udnytter de forskellige 
muligheder i aktivitetshuset.

Aktivitetshuset 
i Sejlflod

Aktivitetshus

Aktivitetshuset kan bookes som 
”koloni” eller til møder og arran-
gementer i realtion til skolen, hvor 
man selv står for arrangementer 
og aktiviteter.

Der er mulighed for overnatning 
med storkøkken og faciliteter til 
rådighed.

Book aktivitet

Alt efter hvor lang tid klassen eller 
gruppen har til rådighed, kan der 
tilbydes en kombination af følgen-
de aktiviteter:

Klatring, forskellige lege og sport-
saktiviteter, kreative udfoldelser, 
yoga, LAN, madlavning, rullesport, 
teambuilding mm.

Tilbuddet kan skræddersyes til 
den enkelte klasses behov og 
ønsker.
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Hvor
Sejlflod Aktivitetshus
Vigen 47
9280 Storvorde
www.ungaalborg.dk

Økonomi
Eventuelt råvarer til mad.

Varighed 
Fra 2 timer til 2 dage 

Antal deltagere
Fra 5 - 30 unge pr. hold

Kontakt og booking
Troels Bersang Pedersen  
93 52 09 36
troels@ungaalborg.dk
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Pige 
Friluftsliv

Hvor (3 mulige steder)
Klatrevæg 
v/ Vesterkærets Skole
Skydebanevej 1 
9000 Aalborg
  
Sejlflod Aktivitetshus
Vigen 47
9280 Storvorde

Mølleparken 
9000 Aalborg

Varighed 
Forløbet kan laves med minimum 
3 timers varighed og opefter, 
efter ønske. 

Antal deltagere
Max 10 unge pr. instruktør 

Kontakt og booking
Michelle Tidemann Pedersen
93 52 09 25
michelle@ungaalborg

UngAalborg tilbyder 
Pige Friluftsliv som 
forløb med fokus på 
at styrke relationerne 
og det sociale fælles-
skab i pigegruppen, 
gennem UngAalborg 
Friluftsskoles aktivite-
ter. 

Friluftsskolens akti-
viteter består af klat-
ring, lejrliv, vandring 
og forskellige van-
daktiviteter som ka-
jak, kano og stand-up 
paddleboard.

www.ungaalborg.dk
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Hvor (3 mulige steder)

Klatrevæg 
v/ Vesterkærets Skole
Skydebanevej 1 
9000 Aalborg
  
Sejlflod Aktivitetshus
Vigen 47
9280 Storvorde

Mølleparken 
9000 Aalborg

Varighed 
2-3 timer

Antal deltagere
Max 12 unge pr. instruktør 

Kontakt og booking
Michelle Tidemann Pedersen
93 52 09 25
michelle@ungaalborg

Kort intro til udstyr og sikring samt klat-
ring på væg i klatrekælderens ved Ve-
sterkærets Skole, Sejlflod eller i træer-
ne ved Mølleparken.

Tilbydes også som klatring for piger. 
Kan også bookes som klatrehold for pi-
gergrupper der kunne have gavn af at 
få styrket relationerne eller det sociale 
fællesskab.

Klatring på 
væg eller træer
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Hvor
Vestre Fjordpark
Skydebanevej 14, 9000 Aalborg

Hals jollehavn
Havnen 11, 9370 Hals

Varighed 
2,5-3 time inkl omklædning

Antal unge
• Max 10 (1 instruktør)
• 10-20 (2 instruktører kun i 

Vestre Fjordpark)

Kontakt og booking
Mikael Krabbe 
9352 0912 
krabbe@ungaalborg.dk

Mulighed for at prøve Stand-up 
paddle eller kajak med instruktør. 

Du kan komme på vandet i UngAal-
borgs Vandcenter i Vestre Fjord-
park eller Hals. 

Du  starter måske på Fjordparkens 
badeområde og kommer hurtigt på 
det åbne vand i Limfjorden. Vi har 
havkajak, Stand Up Paddleboard, 
Kajak, Kajakpolo med alt udstyr og 
uddannede instruktører.

Vandcenteret er en del at UngAal-
borg Friluftsliv, som også er Moun-
tainbike, Teambuilding og Lejrliv.

Vandaktiviteter
SUP eller Kajak
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Hvor
Lokale MTB-spor i Aalborg Kommune som 
er passende til niveauet.  Aftales nærmere.

Udstyr
Vi har alt udstyr men må gerne tage sin 
egen hjelm og cykel med.

Varighed 
2,5-3 timer

Antal deltagere
16 unge pr. hold

Kontakt og booking
Mikael Krabbe 
93 52 09 12 
krabbe@ungaalborg.dk

En aktiv eftermiddag på mountainbike med instruktør. Vi kører loka-
le spor i nærområdet, når den fornødne teknik er på plads. 

Mountainbike
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Står I og mangler en fed alternativ aktivitet, der kan 
få de unge lidt ud af deres comfort-zone og ryste 
dem sammen? Så er en tur i Skatehallen måske det, 
I leder efter. 

Der er mulighed for at køre på skateboard, BMX, rulleskøjter og 
løbehjul, og vi kan tilbyde instruktører i hver af disse discipliner.

Medbring eget udstyr eller lån gratis hos os. 

Tag et enkelt besøg i Skatehallen eller få et forløb over flere ture 
i hallen, der kan tilpasses efter jeres ønsker. Det eneste det kræ-
ver er godt humør og en smule mod.

Hvor
Skatehallen i Vejgaard
Øster Sundby Vej 23
9000 Aalborg
www.ungaalborg.dk

Varighed 
2-3 timer pr. tur

Antal deltagere
10 unge + 1 voksen pr. hold

Kontakt og booking
Frederik Rein Lybæk-Jensen
frederik@ungaalborg.dk
93 52 09 39

Rullesport 
for ’Dummies’
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Ligesom ‘Rullesport for dummies‘... bare mobilt.

Vi sender en instruktør ud med skateboards, BMX-cykler, rulle-
skøjter eller løbehjul samt sikkerhedsudstyr (hjelme og knæ,- 
albue- og håndledsbeskyttere) til en adresse efter eget valg.  

Kontakt os og få en snak om hvordan.

Foto: Milo Weiler  /  unsplash.com

Hvornår og hvor
Maj - September

På skoler som har brugbare rammer til 
rullesport i nærheden. Dvs. god asfalt 
og gerne nogle små ramper eller lign. 

Spørg hvad der kan lade sig gøre.

Varighed 
2-3 timer

Antal deltagere
10 unge + 1 voksen pr. hold

Kontakt og booking
Frederik Rein Lybæk-Jensen
frederik@ungaalborg.dk
93520939

Rullesport 
To go
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Motocross
Du behøver ikke at have en dyb interesse for motocross 
for at prøve det af. Du kan også bare se det som en ople-
velse. Vi har alt, du skal bruge og sikkerhed i top. Du skal 
bare have lyst til at prøve det.

Hop på et begynderkursus som kun er 2 gange 4 timer. Tag 
en ven med, det er sjovt... og gratis. 

Her kan alle prøve kræfter med ekstrem motorsport! 
MX-Skolen er måske noget for dig eller for hele din klasse?

Der er hold både for begyndere med avancering til forsæt-
terhold, hvor du får både fysiske og mentale udfordringer 
på den fedeste crossbane.
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MX Grundmodul 1+2 er begynderkursus, hvor man lærer alt 
om sikkerhed, udstyr samt kørsel på MX maskinen på vores 
lukkede øvebane.

Holdet er adgangsgivende til MX for videregående og Freestyle.

• Evt. ledige pladser tildeles øvrige unge efter “først til mølle” princippet.

• Tilmelding via ungaalborg.dk.

Hvor
Crossbanen Hvorup 
Gammel Hvorupvej 137
9400 Nørresundby
www.ungaalborg.dk

Tid
Mandage, tirsdage, onsdage
Kl. 16.30-20.30.

Varighed 
Kurset foregår over 2 dage á 4 
timer.

Antal deltagere
1-12 unge pr. hold. 

Kontakt og booking
Erik Gerald Balle
erik@ungaalborg.dk
93 52 09 34

MX 
Grundmodul 1+2
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MX for videregående er et kursus, hvor du lærer de for-
skellige køreteknikker på crossbanen, almindelig vedlige-
holdelse af MX maskinen, mindre reparationer mv.

Evt. ledige pladser tildeles øvrige unge efter “først til mølle” princippet.

Tilmelding via ungaalborg.dk.

Deltagelse forudsætter, at du 
har MX modul 1+2 begynder.

Hvor og hvornår
Crossbanen Hvorup 
Gammel Hvorupvej 137
9400 Nørresundby
www.ungaalborg.dk

Tidspunkt
Torsdage fra 16.30-20.30.

Varighed 
Kurset foregår over 4 dage á 4 
timer.

Antal deltagere
1-12 unge pr. hold

Kontakt og booking
Erik Gerald Balle
erik@ungaalborg.dk
93 52 09 34

MX 
Videregående
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MX Freestyle Tricks begynder er et kursus, hvor du træner 
balance på MX maskinen og kørsel på forskellige redskaber 
og forhindringer.

Evt. ledige pladser tildeles øvrige unge efter “først til mølle” princippet.

Tilmelding via ungaalborg.dk.

MX 
Freestyle 
Tricks
Begynder

Deltagelse forudsætter, at du har 
MX modul 1+2 begynder.

Hvor og hvornår
Crossbanen Hvorup 
Gammel Hvorupvej 137
9400 Nørresundby
www.ungaalborg.dk

Tidspunkt
Se opslag på hjemmesiden.

Varighed 
Kurset foregår over 2 dage á 4 
timer.

Antal deltagere
1-12 unge pr. hold. 

Kontakt og booking
Erik Gerald Balle
erik@ungaalborg.dk
93 52 09 34
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UngAalborg
Ungdomsskolen i Aalborg Kommune er en stor og mangfoldig orga-
nisation, som hvert år udbyder flere hundrede fritidsaktiviteter og 
hold for unge, primært i alderen 13-19 år på lige fod med at gå til 
fodbold, svømning, spejder, bueskydning osv.

UngAalborg er en del af  Børn og Unge (Tidl. Skoleforvaltningen) og 
samarbejder desuden med Aalborg Kommunes skoler om blandt an-
det valgfag, oplevelser og tilbud, som ligger uden for skolernes ram-
mer og kompetencer.

UngAalborg er også UAX (10. klasse) samt UngAUC (UngAalborg Ud-
dannelsescenter).

Andre steder er Ungdomskulturhusene Blok X og Stationen. De fire 
aktivitetshuse, Crossbanen, Skatehallen, UngAalborg Vandcenter og 
Sejlflod Aktivitetshus.

UngAalborgs ca. 30 ungdomsklubber er fordelt over hele kommunen 
og har dørene åbne for unge i alderen 13-19 år. 

UngAalborg

Nordkraft (Kedelhallen) 
Kjellerups Torv 5 
9000 Aalborg

+45 93 52 09 00 
(Man-ons + fre: kl. 10.00 – 14.00 
Torsdag: kl. 13.00 – 16.00)
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