SKATE -SCHOOL
- Skal vi lave det sammen ?

I Ungdomsskolen vil vi gerne samarbejde med skolerne. Mulighederne
og udbuddet er mangfoldigt og vi tror, at vi sammen (skolerne og os i
Ungdomsskolen) kan skabe nogle spændende – anderledes og attraktive
fritids- og læringstilbud.Vi er ret overbeviste om, at lærernes kendskab til
børnene/de unge sammen med Ungdomsskolens anderledes rammer vil
motivere og understøtte børn & unges læring og udvikling på en ny måde.
Ungdomsskolen kan indgå i samarbejde med skolerne på mange forskellige
områder – emneuger, fordybelsesdage, trivselsforløb, valgfag… etc.Vi er
altid åbne for dialog. Det er måske ikke alt, som kan lade sig gøre – men der
er ikke noget, som vi ikke kan tale om…
Lige nu vil vi gerne tilbyde et idrætsforløb til 5.-6. klasse.Vi sætter spottet på de dele af læseplanen, som handler om ”alsidig idrætsudøvelse”
og ”idrætskultur & relationer”. Det kom til at handle om Skateboard og
gadeidræt. Ungdomsskolen vil i samarbejde med idrætslærerne arbejde
med grundlæggende færdigheder på skateboard. Ungdomsskolens instruktører vil indføre børn og unge i nogle af gadesportens særlige normer og
værdier.
Når forløbet er afsluttet, vil de unge have et positivt billede af ”den uorganiserede” idræts fantastiske muligheder. Samtidig vil de samme unge have
de nødvendige kompetencer for at blive inkluderet i et stærkt ungdomsfællesskab omkring Thisted Skatehal.

orløb
ningsf
s
i
v
r
e
Und
klasse
5. - 6. utter
in
3x90 m

UNGDOMSSKOLEN
Tilbyder:

Tilbud for 5. – 6. klasser – én klasse max 28 elever.
Vores instruktører besøger idrætslærerne på deres
egen skole og planlægger forløbet. (1 time)
I løbet af tre lektioner (90 minutter) vil eleverne
(afhængig af hvad der aftales) stifte bekendtskab
med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballanceøvelser
Fodstilling på boardet
”Sætte i gang” og ”standse”
Tricks – vi arbejder henimod at lære en ”Ollie”
”Falde rigtigt”
Individuelle forløb
elevernes fri udfoldelse
Tips om skateboardet
Facts og myter om Streetsport
”Smart” og ”No-Go” i skaterkulturen
(....) ?

Alle lektioner starter med relevant fællesopvarmning
Alle instrueres i sikkerhed og alle skal bruge hjelm
Der bruges tid på og kræfter på, at ALLE får en god
oplevelse
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Yderligere information - kontakt Mikkel Gedebjerg i Skatehallen
mig@thisted.dk
Tilmelding kontakt Ungdomsskolen - ungdomsskolen@thisted.dk 99172092

