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SPECIALISTERNE 
2019/2020 

Undervisnings– og teatertilbud  

Randers Ungdomsskole  



 

Randers Ungdomsskole  
tager nu hul på en ny sæson for   

”Specialisterne” 
 

Tilbuddet henvender sig til unge med specialklassebaggrund. 
 

Undervisningen foregår tirsdage kl. 18.30 
 
Undervisningen finder sted på Østervangsskolen,  og vi har indgang 
i skolens hovedbygning - fjerneste  højre hjørne. 
 
1. mødegang er tirsdag den 20. august 2019. 
 
Der undervises kl.  kl. 18.30 – 21.00, hvis ikke andet er aftalt. 
 
Eleverne vælger sig ind på : 

 værksteder (f.eks. træ/metal/støbning/smedning ) eller  

 køkkenet (madlavning, ernæring og meget mere). 
Der kan flekses mellem de to hold efter aftale. 
 
Der vil hver gang være mulighed for fysisk aktivitet, idet vi har Øster-
vangsskolens idrætshal til rådighed.  
En tirsdag i hver måned har vi ”alternativ tirsdag”. I folderen ser du fotos af 
nogle af de aktiviteter, der har været i 2018/2019. Du er sammen med de 
øvrige unge med til at bestemme, hvilke indhold og aktiviteter der bliver på 
de ”alternative tirsdage”. 
 

 
 
 
 

 



Teaterklub 
 
Gennem mange år har specialisterne haft en ”Teaterklub”, som tilbød tea-
terture til Ålborg tre gange i løbet af en sæson – til en meget billig pris – 
prisen lå under, hvad man betaler for en biografbillet. 
 
Betingelserne for ”billige billetter” er ændret fra Ålborg Teaters side fra 
2019 
 
Vi vil derfor, hvis eleverne ønsker at deltage i ”Teaterklubben” – præsente-
re forestillingerne, så der kan tages stilling fra gang til gang, om man øn-
sker at deltage i teaterklubtilbuddet. 
 
Forestillingerne er en hverdagsaften, og tilmelding er bindende. 
 
Pris for elever under 25 år kan, alt efter hvilken forestilling det er, blive fra 

75 til 100 kroner. 



 
Vi lægger vægt på:  
 
 at alle har det godt og rart med hinanden,  
 
 at vi voksne er med til at hjælpe de unge ind i voksen tilværelsen 

på en god måde 
 

 at være med til at skabe et netværk for de unge. 
 
 at  de unge udenfor ungdomsskolen kan finde gode interesser og 

finde sammen med andre unge. 
  
Forældresamarbejdet er vigtigt for os - derfor er I altid velkomne til 
at kigge ind. Vil I vide mere, kan ungdomsskolen kontaktes på tlf.nr. 
89154600. 

 

Mange gode oplevelser venter  
 som ”specialist” ved  Randers Ungdomsskole. 

  

Hanna Christensen  mobil 29436127 og Peter Ilsvard  21631012 
specialist-underviser 
 
Vi vil gerne bede eleverne melde afbud, hvis de ved, de ikke har mulighed 
for at deltage i undervisning/alternativ aktivitet. (af hensyn til indkøb). 
 


