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EFTER SKOLETID
Fritidstilbud og -aktiviteter
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Kære elever og forældre
Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage 

godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne starter tæt på skole-

dagens afslutning. Er der ventetid fra skoledagens afslutning til aktivitetens  

begyndelse, kan man sagtens vente på skolen. 

Som I kan se, er der tale om et bredt samarbejde med forskellige foreninger  

og organisationer, som vi kender og har tillid til. 

God fornøjelse. 

Lektiecafé (0.kl. – 6.kl)
Tidsrum:  Mandag – torsdag i 6. / 7. lektion (12.20 – 13.05 /13.15 – 14.00)

Periode:  Fra 19/8 2013 – 26. maj 2014

Pris: Gratis

Tilmelding:  Via forældreintra i august 2013

Ansvarlig:  Jan Frederiksen tlf. 87 12 32 40 /  jan@randers-realskole.dk 

Indhold:   Tid og ro til at få lavet lektierne. Der vil være voksne til at vej-

lede i timerne. Der er mødepligt, så husk ekstra opgaver eller frilæsningsbog, 

hvis der ikke er lektier for denne dag. 

 

Ekstra Idræt
Tidsrum:  Torsdag 13.15 – 14.45

Periode:  Fra 22. august til slutningen af maj

Pris:  Gratis

Tilmelding:  Via forældreintra i august 2013

Ansvarlig: Emil Bruun, 51842623 - sport@randers-realskole.dk

Indhold:  Undervisningen tager udgangspunkt i Team Danmarks Alders-

relateret Trænings Koncept, som bl.a. har fokus på børns motoriske, fysiske og 

sociale udvikling. Derfor vil undervisningen være målrettet mod at forbedre 

disse færdigheder. Sideeffekterne af en god motorik og daglig fysisk aktivitet 

har vist sig at være en øget sundhed, forbedret indlæring, samt styrkelse af  

sociale kompetencer (Svendborg- og Bunkefloprojektet). Derfor vil denne  

aktivitet være en god mulighed for at styrke disse kompetencer.

Andet:  Der er mødepligt
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Spring gymnastik: (0.kl. – 4.kl)
Tidsrum: Onsdag kl. 14.00—15.30 i Randers Realskoles hal

Periode: Fra september –december 2013 og fra januar –maj 2014.

Pris: Kontingent kr. 400,- pr. sæson

Tilmelding:  Via forældreintra i aug./sep.

Ansvarlig: Jeppe Jacobsen, 86 44 18 52 - jeppe@showogtumbling.dk 

Indhold: Her kan du springe i maxi og mini trampolin. Du kan prøve at  

 lave flik-flak og slå vejrmøller eller bare have det sjovt i de  

 mange redskaber, der findes i hallen.

Andet:  Springgymnastik tilbydes af Randers Realgymnastik Forening, 

som er en offentlig forening. Derfor betaler børnene kontingent for deltagelse, 

og det er foreningen der er ansvarlig for afviklingen af undervisningen.

 

Badminton 
Tidsrum:  Mandag og onsdag 15.30 -17.00  i Randers Realskoles hal

Periode:  Fra medio august 2013 – 30. april 2014

Pris:  Kontingent: U9 & U11 450,- halvårligt, U 13 kr. 550,- halvårligt. 

Tilmelding:  car.ols@email.dk  / tlf. 8643 8380

Ansvarlig:  Kenneth Justesen / Nicklaes Borresen

Indhold:  Begynderhold U9-U11-U13 Alle der har lyst til at prøve, at spille 

badminton er meget velkomne til at få en prøve time. Der forventes at der 

laves turneringshold i U13 og U 15. Der udbydes løbende stævner.

Andet:   Badminton  tilbydes af Randers Real Badmintonklub, som er en 

forening. Derfor betaler børnene kontingent for deltagelse, og det er forenin-

gen der er ansvarlig for afviklingen af undervisningen.

Minikonfirmation: (kun 4. kl.) 
Tidsrum: Onsdag kl. 14.0 - 15.15

Periode: 8 gange i løbet af skoleåret (4. klasse).  

De bliver fulgt til Sct. Mortens kirke efter skole.

Pris: Gratis

Tilmelding: August 2013

Ansvarlig: Flemming Kloster Poulsen, sognepræst ved Sct. Mortens Kirke 

og kirkemedarbejder Reelika Christensen, 8642 8282 / fkp@km.dk

Indhold: Vi udforsker hvordan Sct. Mortens kirke er indrettet. Vi hører seje 

historier fra Bibelen. Vi synger gode sange. Medbring nysgerrighed og godt humør. 

Andet: På forældremøderne i august, vil indholdet blive uddybet.
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Yoga
Tidsrum: Tirsdag på skolen ca. kl. 14.15

Periode: Fra tirsdag d.3. september til d. 29. oktober 2013  -  i alt 8 gange.

Pris: 8 ugers kursus á 1 time kr. 500,- 

Tilmelding:  August 2013 på lone@lone-yoga.dk eller på 2175 3213

Ansvarlig: Lone Riff

Indhold:  Til yoga skal vi have det sjovt, bruge vores krop og lære en 

masse nye ting om kroppen, og hvad den kan. Igennem yoga arbejder vi 

med smidighed og styrke, kropsholdning og kropsbevidsthed, men også med 

åndedræt og koncentration. Yoga er samtidig et godt redskab til at kunne 

slappe af og blive bedre til at mærke sin krop. Yoga er en god aktivitet for 

børn og unge, fordi vi arbejder med hele mennesket. Alle sanser er i brug, og 

hele kroppen bliver stimuleret. Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet som 

børnehaveklasselærer i mange år. Derefter har jeg taget en yogauddannelse i 

Indien og efterfølgende kurser i yoga for børn/ung her i Danmark.

Der bliver oprettet hold ved mindst 7 tilmeldinger.

Svømning -  Verdenshold for Vandhunde
Tidsrum: Onsdag kl. 14.30 -15.30 på Nørrevangsskolen

Periode: Fra onsdag d. til onsdag d. 

Pris: kr. 500,- halvårligt

Tilmelding og information: www.randersidræt.dk

Ansvarlig:    Lene Kull: randersidraet@hotmail.com eller tlf. 3160 2050

Beskrivelse:  Vi svømmer, leger, springer og spiller bold til den helt store guld-

medalje. Så vil du gerne blive bedre til at svømme, og kan du lide at have det 

sjovt i svømmehallen, så er svømning og vandidræt lige noget for dig.

Bemærkning: Vi kan evt. forsøge at arrangere fælles kørsel på cykler fra skolen?

Madlavning -  Køkkenspirer
Tidsrum: 14.00–17.00 i husgerningslokalet, Randers Realskole

Periode: 4 Mandage halvårligt  (datoer kommer senere)

Pris: Kr. 500,- pr halvårligt

Tilmelding og information: www.randersidræt.dk

Ansvarlig: Lene Kull: randersidraet@hotmail.com  

 eller tlf. 3160 2050

Beskrivelse:  Der skal hakkes og snittes, blendes og smages.  

Vi skal lære at lave god og sund mad, som både børn og voksne kan lide.
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At tegne er at se. Billedkunst for børn og unge 
Tidsrum: Torsdag kl.14.15 – 17.00 på Odinsgården 

Periode: Fra torsdag d. 5/9 2013. 

Pris: Kr. 985 pr halvårligt. 

Tilmelding: AOF kursus 4140 & 4141 aof-billedskole.dk

Ansvarlig: Basri Ahmeti, Tlf. 50 57 92 63 / Anna Steenberg, Tlf. 60 95 12 08                                                                                                          

Beskrivelse:  Har du lyst til at være sammen med jævnaldrende med interesse 

for kreativitet og kunst. Der bliver undervist i grundlæggende, tegning perspek-

tiv, lys og skygge, portræt, manga, tegneserier, mennesker i rum. Der vil også 

blive mulighed for fri leg i tegning.

Underviser er  Basri Ahmeti, som er opvokset i Pristina, Kosovo, har boet i 

Danmark siden 1999. Uddannet grafisk designer og masteruddannelse som 

kunstmaler samt universitetsuddannelse i billedkunst. 

Skoleskak
Tidsrum: Torsdag k. 13.15 – 14.45 på Randers  Realskole

Periode: Fra 5. september til 15. december

Pris: kr. 250,- halvårligt

Tilmelding og information: www.randersidræt.dk

Ansvarlig:     Lene Kull: randersidraet@hotmail.com eller tlf. 3160 2050

Beskrivelse:  Vi hopper med på bølgen og tilbyder skak til både begyndere og 

øvede spillere. Her kan man lære regler og strategi, mens man hygger sig med 

vennerne.
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Kor for 4. årgang: 
Tidsrum:  Fredag kl. 13.15—14.00 i Salen

Periode:  September 2013—maj 2014

Pris:  Gratis

Tilmelding:  August på Forældreintra

Ansvarlig: Karin Skjøttgaard 8640 5892

Indhold:  Koret er for seje piger og drenge i 4. klasse. Koret er for dig, 

der elsker at synge. Vi synger sjove, skøre, seje, flotte og gode sange, både på 

dansk og engelsk. Vi optager en CD med vores kor i løbet af året. 

5. årgang: Blæseorkester.
Tidsrum: Kl. 13.15—14.00 i Salen.  

 Dag udmeldes senere

Periode: September 2013—maj 2014. 

Pris: Gratis

Tilmelding: August på Forældreintra

Ansvarlig: Karin Skjøttgaard 8640 5892

Indhold:  Orkesteret er for alle messingblæsere fra 5. årg. , der modtager 

eneundervisning på et messinginstrument. Orkesteret er aspirantorkester 

til Randers Realskoles Orkester. Vi mødes én lektion pr. uge i forlængelse af 

skoledagen.

5. årgang: Musikværksted
Tidsrum: 5. A Mandag kl. 13.15 - 14.00

 5. B Fredag kl. 12.25 - 13.05

 5. C Onsdag kl. 13.15 – 14.00 

Periode:  September 2013—maj 2014. 

Pris: Gratis

Tilmelding: August på Forældreintra

Ansvarlig: Karin Skjøttgaard 8640 5892

Indhold:   Vær med til at spille i orkester sammen med dine klassekamme-

rater. Vi spiller bl.a. på blæseinstrumenter og slagtøj. Hver klasse har sit eget 

hold. Vi mødes i salen på Randers Realskole. 

Orchestre de l´Ecole  
de Randers Realskole, Danemark

School Orchestra Randers Realskole, Denmark
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Randers Realskole 
Fabers Allé 3 

8900 Randers C

Tlf. 8712 3230

e-mail: info@randersrealskole.dk

www.randersrealskole.dk


