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EFTER SKOLETID
Fritidstilbud og -aktiviteter 2022-23
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Kære elever og forældre

Vi er glade for at kunne præsentere vores tilbud om aktiviteter på skolen efter 

skoletid. Det er tilbud, der indeholder muligheder for kammeratskab, lektier og 

fysisk aktivitet. På samme måde som den gode trivsel er forudsætningen for 

optimal indlæring, så går vejen til det gode ungdomsliv gennem fælles aktivi-

teter, fysiske udfoldelser og gode venskaber. 

En del af vores tilbud åbner mulighed for at blive på skolen og lave lektier med 

kammeraterne og derefter gå sammen til en aktivitet. 

Er man så tvunget til at vælge aktiviteter efter skoletid, er der måske en en-

kelt, der tænker? Selvfølgelig ikke. Det eneste, vi opfordrer til, er at tænke sig 

godt om - og hvis alternativet for eleven er at gå alene hjem med mobiletele-

fonen eller computeren som eneste selskab, så er vores tilbud særdeles gode 

alternativer. Vi glæder os til at se rigtigt mange elever

BIB-café for 4. klasserne

Tidsrum: Onsdag i 7. lektion

Periode:  September - december 2022  

Pris:  Gratis

Tilmelding:  Via intra

Ansvarlig:  Hanne Ebdrup

Indhold: 

I forhold til læsning ved alle, at “Tyve minutter om dagen kan bedre sagen!” 

Men hvorfor nøjes med tyve minutters læsning, når du en dag om ugen kan få 

en hel lektion til rådighed med inspiration, ro og fordybelse?!

Om onsdagen i 7. lektion vil biblioteket være åbent for dig, der f.eks.: 

- søger inspiration til frilæsningsbøger,

- søger hjælp til at finde bøger, der passer til dit læseniveau,

- gerne vil inspirere andre til at læse gode bøger,

- gerne vil læse og anmelde nye bøger,

- gerne vil blive bedre til læsning,

- kan lide ro til fordybelse  

- eller … eller … eller …
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Yoga: (4. - 5. klasse)

Tidsrum: Mandag, onsdag og torsdag kl. 14.30 – 15.30 (oplys dag, der  

 ønskes ved tilmelding) 

Periode:  September – december 2022 / september 2022 – maj 2023 

Pris:  750,- for 10 lektioner efterår/ 1380,- for 20 lektioner efterår/forår 

Tilmelding:  På mail@yogamagi.dk  

Sted:  Lokale på skolen - oplyses efter tilmelding 

Ansvarlig:  Monika, mail@yogamagi.dk Tlf: 22 66 59 51

Indhold:  

Her tilbyder Monika en unik yogaoplevelse. Monika vil i løbet af året tilbyde 

hold, hvor eleverne kan tilmelde sig forløb a 10 lektioner om efteråret eller 

20 lektioner efterår og forår, hvor yogaen kommer ind under huden. Yoga skal 

være sjovt og nærende, og alle kan være med til at opleve yoga-magien.

Hver lektion indeholder flere af nedenstående elementer og vi slutter altid 

af med afspænding: Åndedrætsøvelser, Pranyama - Fysiske øvelser, Asanas - 

Grooving - Gruppeøvelser - Kreative indslag - Guidet afspænding, Yoga Nidra 

- Mindfulness og meditation.

Fodbold: (4. – 6. klasse) - i samarbejde med Randers FC

Tidsrum: Mandag 14.30 -15.45.

Periode: September - december 2022 og februar - maj 2023. 

Pris: Gratis

Tilmelding: Via Intra i august måned

Ansvarlig: Kasper Lynge Nielsen, Randers FC, kl@randersfc.dk

Indhold:  

Så er det muligt at få trænet din teknik: Vi skal lege med bolden, lave sjove  

øvelser, øve finter osv. Alle kan være med, uanset om du er dreng, pige, øvet 

eller uøvet. Målet er at øge glæden ved at spille fodbold og få en masse  

bevægelse imens. 

Træningen varetages af tre dygtige trænere med Kasper Lynge Nielsen som 

hovedansvarlig. Han er fuldtids-ansat som børne/-ungdomstræner og scout-

ansvarlig i Randers FC. Det vil være en fordel, hvis du har fodboldstøvler. 
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Svømmetræning (4. - 5. klasse)

Tidsrum: Tirsdag 15.00 - 15.45   - bemærk bussen kører fra skolen ca. 14.25 

Sted: Viborgvej 80, 8920 Randers NV 

Periode:  Efterår: Fra 30. august 2022 – 20. december 2022 

 Forår: 3. januar 2023 – 30. maj 2023 

Pris: Efterår: 769,- Forår: 960,-  

Tilmelding:  https://rgf.halbooking.dk?holdnr=4385 

Ansvarlig:  RgF instruktør Flemming Jensen 

Kontakt:  RgFs kontor 8641 2420

Indhold: RgF-instruktør Flemming Jensen står for undervisningen. Til svømning 

i RgF lærer børnene gennem leg og sjove aktiviteter at svømme. Det er helt 

centralt, at det skal være sjovt og spændende at gå til svømning, og derfor er 

den gode vandoplevelse det naturlige omdrejningspunkt for undervisningen, 

der er tilpasset børnene alder, udvikling og niveau. Vi svømmer i den dybe 

ende, så derfor skal børnene have basis svømmefærdigheder, kunne flyde m.m. 

Realskolen sørger for transport af eleverne. Bussen kører fra skolen ca. kl. 

14.25, og her er børnene ledsaget af en voksen fra skolen. 

Forældreafhentning kl. 16.00.

Badminton i Randers Real Idrætshal

Træning:  U11-U13 holdene: Tirsdag 16.00 - 18.00; Torsdag 16.30 – 19.00;  

 Torsdag 16.00 - 17.30; Torsdag 17.30 - 19.00 

Periode:  9. august - 30. april 

Kontingent:  Pris endnu ikke fastlagt for kommende sæson 

Tilmelding:  www.rbk.dk/teams under ungdom og kontingent, hvor der også  

 vil være en oversigt med de enkelte træningshold. 

Ansvarlig:  Ungdomsansvarlig: Peter Jacobsen, uu@rbk.dk

Indhold: Alle der har lyst til at prøve at spille badminton er meget 

velkomne til at få 2-3 gratis prøvetimer. Der vil være låneketcher stillet til 

rådighed. Det forventes, at der laves turneringshold i alle årgange, hvor det vil 

være muligt at deltage. Der udbydes løbende individuelle stævner, hvor man 

kan møde spillere på samme niveau.

Andet: Badminton tilbydes af Randers Badmintonklub af 2018, som er en 

forening. Derfor betaler børnene kontingent for deltagelse, og foreningen  

er ansvarlig for afviklingen af undervisningen.
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Springtræning i RgF hallen (4. – 5. klasse)

Tidsrum:  Tirsdag 14.30 – 16.00 

Sted: RgF Hallen, Østre Boulevard 29, 8930 Randers NØ 

Periode:  Efterår: Fra 30. august - 20. december 2022 

 Forår: 3. januar – 30. maj 2023 

Pris: Efterår: 1.025,- Forår: 1.280,-  

Tilmelding:  https://rgf.halbooking.dk?holdnr=4384 

Ansvarlig:  Instruktør fra RgF 

Kontakt:  RgFs kontor 8641 2440 

Indhold:  Vi udforsker verden indenfor spring med undervisning i bane-

spring, mini trampolin og stor trampolin. Som afbræk til springtræningen vil 

vi bl.a. prøve crossfit, parkour, badminton m.m. Man kan deltage både som 

helt ny og som erfaren springer, da undervisningen fokuserer på den enkeltes 

udvikling, leg og fællesskabet i det at gå til en sport. Springtræningen vil altid 

slutte af med 30 min. fri spring. 

Praktisk info: RgF-instruktør Simon Bødker står for træningen. Realskolen sørger 

for transport af eleverne til RgF Hallen. Afgang Randers Realskole kl 14.25.  

En voksen fra skolen følger med børnene til RgF Hallen og deltager i træningen. 

Forældreafhentning kl. 16.00 ved RgF Hallen.

Aspirantkor for piger i 3.-6. klasse

Tid og sted:  Onsdage kl. 16.00-17.15 i Sct. Peders Hus, store sal 

Periode:  Ny sæson starter onsdag 10. august 2022 

Pris: Gratis 

Ansvarlig:  Korleder: Hanne Lund Nielsen 

Kontakt:  Tlf. 2485 5259, mail: hln@sct-peders.dk 

Indhold:  I koret synges både sange og salmer. Kroppen er med, når vi 

synger og stemmen bliver udfordret med både høje og dybe lyde. Vi lærer 

rytmer og noder, så det bliver lettere at lære nye sange.

Alle piger i aldersgruppen kan være med i koret. Eneste krav er, at du har lyst 

til at synge. Aspirantkoret fungerer som korskole til kirkens pigekor.

Hver korprøve indeholder opvarmning og træning af stemmen. Bagefter øver vi 

sangene. Der også tid til en lille pause, hvor vi kan snakke og få et glas saft.

Aspirantkoret medvirker ved spaghettigudstjenester i Sct. Peders Kirke og 

deltager også ved et par koncerter hvert år. Vi skal også gå Lucia. Koret tjener 

lommepenge ved at synge til spaghettigudstjenester. Lønnen udbetales to 

gange årligt.
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HVOR: Randers Realskoles Musikhus udgør de perfekte rammer 

HVORNÅR: Undervisning, sang og spil løber fra august til maj

PRIS: Gratis

KONTAKTPERSON: Karin Skjøttgaard underviser og er kontaktperson

TILMELDING: På forældreintra

MUSIK

LÆS OM MULIGHEDERNE

Skolens orkester underholder i et frikvarter - med mange tilskuere i skolegården
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4. årgang: MUSIKVALGHOLD
For alle elever i 4. klasse. Vi synger og spiller på forskellige instrumenter

Hold 1: Hver mandag i 6. lektion kl 13.30-14.15 i Randers Realskoles Musikhus. 

Hold 2: Hver torsdag i 6. lektion, kl. 12.35-13.20 i Randers Realskoles Musikhus.

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 Randers Realskoles Musikhus.

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

Orkestret er aspirantorkester til Randers Realskoles Orkester.

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

6.-10. årg.: RANDERS REALSKOLES ORKESTER

Randers Realskoles orkester er skolens blæseorkester for  

øvede messingblæsere og slagtøjsspillere fra 6.-10. klasse.

Mødetid: Orkestret har orkesterprøve hver onsdag  

i 8.-9. lektion, kl. 14.15-15.30 i skolens musikhus.

Orkesterrejser: 

Orkestret tager på orkesterrejser til udlandet. Orkestret har været i Hazebrouck 

i Nordfrankrig i påsken 2012, i Luxembourg i efteråret 2013, 2015, og 2018; i 

Zwolle i Holland i 2016, og i Groningen i Holland i 2019.

Orchestre de l´Ecole  
de Randers Realskole, Danemark

School Orchestra Randers Realskole, Denmark
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Randers Realskole 
Jensen Wærums Allé 3 

8900 Randers C

Tlf. 8712 3230

e-mail: info@randersrealskole.dk

www.randersrealskole.dk


