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EFTER SKOLETID
Fritidstilbud og -aktiviteter 2018-19
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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. 
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“Ekstra Idræt”
Aldersrelateret træning 4.-6. klasse

Tidsrum: Tirsdag efter skole 13.30–14.25 og 14.25-15.15

Sted:  Randers Real Idrætshal

Periode:  Fra september 2018 til slutningen af maj 2019 

Pris:  Gratis 

Tilmelding:  Via forældreintra i august 2018

Ansvarlig:  Anne Baden Bertelsen, 2972 9177

 

Indhold:  Ekstra Idræt er et frivilligt og gratis idrætstilbud for alle elever i 

4. , 5. og 6. klasse på Randers Realskole. Tilbuddet er for alle elever og kræver 

ingen bestemte forudsætninger for at deltage. Aktiviteterne tager udgangs-

punkt i Team Danmarks Aldersrelateret Trænings Koncept, som bl.a. har fokus 

på børns motoriske, fysiske og sociale udvikling. Helt konkret arbejder vi med 

motorik, alle mulige former for lege, springgymnastik, parkour, kendte og  

ukendte boldspil og mange andre aktiviteter, som vi ikke kan nå i den almin-

delige idrætsundervisning. Men det allervigtigste er, at vi har det sjovt og vi får 

brugt vores krop på alle mulige og umulige måder.    

 

Andet:  Der er mødepligt
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Fodbold: (3. – 6. klasse) - i samarbejde med Randers FC

Tidsrum: 3. og 4. klasse: Torsdag kl. 13.30-14.45. (1. gang 6. september) 

 5. og 6. klasse: Tirsdag kl. 14.30-15.45. (1. gang 4. september)

Tilmelding:  Via forældreintra senest den 29. august - her er også mere info.

Ansvarlig: Claus Stenum Jensen, træner i Randers FC (csj@randersfc.dk) 

 Skolens udviklingschef Christian Møller kan også kontaktes på  

 cm@randersrealskole.dk

Indhold: Fodboldtræning for både piger og drenge, der synes, det er sjovt  

 at spille fodbold. Træningenen foregår på Randers Realskoles  

 kunststofbane, og tager bl.a. afsæt i leg med bolden, sjove  

	 øvelser,	finter	osv	-	træning	på	en	rigtigt	spændende	måde.	

Andet:  Vi håber, at en masse drenge og piger fra de mange fodbold- 

 klubber i Randers og omegn har lyst til at ”lege med”. Træningen 

 er gratis for eleverne. Der kan både bruges kondisko og almin- 

 delige fodboldstøvler. Når man har meldt sig til, er der naturlig- 

 vis mødepligt til træningerne.
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Springgymnastik: (0.kl. – 4.kl)

Tidsrum: Onsdag kl. 14.00—15.30 i Randers Real Idrætshal. Start 5. sept.

Periode: Fra september – december 2018 og fra januar – maj 2019.

Pris: Kontingent kr. 400,- pr. sæson

Tilmelding:  Via forældreintra i aug./sep.

Ansvarlig: Jeppe Jacobsen, 2124 8630 (jeppe@showogtumbling.dk)  

 og Palle Didriksen, 2742 0143

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.
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Badminton (U11, U13, U15) 

Tidsrum:  U11, U13 og U15 i Randers Real Idrætshal: Se tider på rbk.dk

Periode:  Fra primo september 2018 – 30. april 2019

Pris:  Kontingent: Se priser på rbk.dk 

Ansvarlig:  Rasmus Tran, 2084 2248

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

 badminton er meget velkomne til at få en prøve time. Det  

 forventes, at der laves turneringshold i U13 og U 15.  

 Der udbydes løbende stævner.

Andet:			 Badminton		tilbydes	af	RBK,	som	er	en	fusion	mellem	flere	 

 klubber. Derfor betaler børnene kontingent for deltagelse, og det  

 er klubben der er ansvarlig for afviklingen af undervisningen.

http://rbk.dk
http://rbk.dk 


7

Volleyball (Kidsvolley)

Tidsrum: Mandag kl. 16.30 -18.00 i Romalt Aktivitetshal

Pris: 425 kr. pr. halvår

Tilmelding og information: www.randersvk.dk

Ansvarlig:    Kristian Mogensen, tlf. 2420 0908

Beskrivelse:  Randers Volleyballklub udbyder Kidsvolley for børn i 0. til og 

med 5. klasse hver mandag kl. 16.30-18 i Romalt Aktivitetshal. Kidsvolley er 

designet til børn, derfor spilles det på badmintonbaner med hold bestående af 

3-4 spillere, hvor der arbejdes med de grundlæggende teknikker indenfor vol-

leyball. Spillet udvikles i takt med børnenes motoriske egenskaber og tekniske 

niveau. Der arbejdes på at at etablere hold i Randers Real Idrætshal.

http://www.randersvk.dk
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4. årgang: MUSIKVALGHOLD
Der er to musikvalghold i 4. klasse, hvor vi synger, danser og spiller.

Mødetider: Piger: Hver onsdag kl. 13.30-14.15 i Randers Realskoles musikhus. 

 Drenge: Hver torsdag kl. 12.35-13.20 Randers Realskoles musikhus.

Tilmelding: På forældreintra

MUSIK
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5. årgang: BEGYNDER-BLÆSEORKESTER
Orkestret er for alle elever i 5. klasse, der ønsker at spille et messingblæser- 

instrument. Lær at spille på trompet, cornet, baritonhorn (lille tuba) eller træk-

basun. Det er gratis at deltage i orkestret, og det er gratis at låne instrument.

Mødetid: Hver torsdag i 7. lektion kl. 13.30-14.15 i skolens musikhus.

Tilmelding: På forældreintra

6. årgang: BLÆSEORKESTER
Orkestret er for alle messingblæser-elever i 6. klasse.  

Orkestret er aspirantorkester til Randers Realskoles Orkester.

Mødetid: Hver tirsdag i 7. lektion kl .13.30-14.15 i Randers Realskoles 

musikhus .

Tilmelding: På forældreintra
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6.-10. årg.: RANDERS REALSKOLES ORKESTER

Randers Realskoles orkester er skolens blæseorkester for alle øvede messing-

blæsere og slagtøjsspillere fra 6.-10. klasse.

Orkesterrejser: 

Orkesteret tager også på orkesterrejser til udlandet. Orkestret var i Hazebrouck 

i Nordfrankrig i påsken 2012, og i Luxembourg i efteråret 2013 og 2015 samt i 

Zwolle i Holland i 2016. Senest har orkestret været i Luxembourg i april 2018.

Mødetid: Orkestret har orkesterprøve hver onsdag  

i 8. lektion, kl. 14.15-15.00 i skolens musikhus.

Tilmelding: På forældreintra

Orchestre de l´Ecole  
de Randers Realskole, Danemark

School Orchestra Randers Realskole, Denmark
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7.-10. årg.: ROCKBAND

Har du lyst til at spille i et band sammen med dine klassekammerater?  

Der er musikvalghold (band) for alle elever i 7.-10. årg. 

Mødetider:  

Hold 1: Hver mandag i 7. lekt. (Kl 13.30-14.15) 

Hold 2: Hver mandag  i 8. lekt. (Kl 14.15-15.00) 

Hold 3: Hver tirsdag  i 8. lekt. (Kl 14.15-15.00) 

Hold 4: Hver torsdag i 8. lekt. (Kl. 14.15-15.00) 

Hold 5: Hver fredag i 7. lekt. (Kl. 13.30-14.15)

Tilmelding: På forældreintra
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Randers Realskole 
Fabers Allé 3 

8900 Randers C

Tlf. 8712 3230

e-mail: info@randersrealskole.dk

www.randersrealskole.dk


