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FRI med Stil

Ung i Rudersdal tilbyder fritidsundervisning for dig, der går i 4.-5. klasse. Du skal enten  
bo eller gå i skole i Rudersdal Kommune for at benytte vores fritidstilbud Fri med Stil.  
I dette magasin finder du en masse hold indenfor kreativitet, bevægelse, videnskab og  
meget mere. Der er både lidt af det sjove, det seriøse og det udfordrende – der er noget  
for alle. Fri med Stil er et supplement til de øvrige fritidstilbud i Rudersdal Kommune.  

Sæsonen begynder i uge 35 i 2022 og slutter i uge 13 i 2023. Der er ingen undervisning i 
skoleferier.

Der er deltagerbetaling på hvert hold, og under hver holdbeskrivelse kan du se, hvad det  
koster at deltage. Deltagerbetalingen indbetales ved tilmeldingen.  
Det kan betales med Dankort eller MobilePay tilknyttet et Dankort.
 
Ung i Rudersdal har ingen ansvars- eller ulykkesforsikring for elever i Fritidsundervisningen. 
Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads. Send en ansøgning til ungi@rudersdal.dk

Tilmeldingen åbner onsdag den 8. juni kl. 18.00 på ungirudersdal.dk. 

.

Tilmeldingen åbner  
onsdag den 8. juni kl. 18:00 
på ungirudersdal.dk. 



Træklatring
Kunne du tænke dig at lære at klatre? På holdene får du 

kendskab til klatreudstyr, sikringsmetoder og forskellige 

klatreteknikker, og du kommer til at klatre i grene og i 

reb. Udover teknik vil undervisningen have fokus på, at 

du lærer at have tillid til dine holdkammerater, og at du 

får modet til at udfordre dig selv.

Tirsdage 6/9, 13/9, 20/9 og 27/9
16.00-19.00
Rudegaard Idrætsanlæg, Stadion

500 kr.

Onsdage 7/9, 14/9, 21/9 og 28/9
16.00-19.00
Rudegaard Idrætsanlæg, Stadion

500 kr.

Torsdage 8/9, 15/9, 22/9 og 29/9
16.00-19.00
Rudegaard Idrætsanlæg, Stadion

500 kr.

Lær at lave ild workshop
Vil du lære at tænde et bål uden en lighter eller tændstikker, og 

tør du spise af naturens spisekammer? Så er turen her for dig! 

Vi slutter af med at tilberede en lækker sandwich af de ting, som 

vi har samlet i naturen i løbet af dagen.

På denne workshop får du Natur- og friluftsvejleder Mikkel 

Harders bedste tips og tricks til at kunne overleve i naturen. 

Søndag 18/9
10.00-14.00
Villaen i Holte

100 kr.

Rollespil i Tusmørkeskoven workshop
Kom med Rollespilsfabrikken til rollespil i Rude Skov, når skoven for-

andrer sig til den mystiske og eventyrlige Tusmørkeskov, hvor orkere, 

trolde, riddere, elvere, heltinder og en masse andre skikkelser møder 

hinanden i et fantastisk eventyr. 

Vi mødes på parkeringspladsen ved Femsølyng på Hørsholm Kongevej 

47, Hørsholm. Husk madpakke. Hvis du ikke har eget sværd og kostume, 

kan du låne af os.

Sommer    Vinter
Lørdag 27/8    Lørdag 25/2
11.00-15.30   11.00-15.30
Hørsholm Kongevej 47, Hørsholm Hørsholm Kongevej 47, Hørsholm

100 kr.    100 kr.

    UD I  
NATUREN



Posca workshop
Der bliver drøn på i denne workshop. Vi skal tegne en masse små skitser og derefter 

lave fede tuschtegninger med Posca på papir og pap. Vi arbejder med inspiration, 

mønstre og skægge figurer.  Du vil lære at tegne et banner med fed skrift, og hvis du 

har lyst, kan du dekorere dit mobilcover med de skønne posca-tuscher. Du vil også få 

et par tips til, hvad man ellers kan tegne på og lave med Posca.

Efterår
Lørdag 17/9
10.00-15.00
Villaen i Holte

170 kr.

Lav din egen julepynt i messing workshop
På denne workshop får du mulighed for at lave den fineste 

julepynt i messing, som kan holde længe.  Vi skal save små søde 

julemotiver ud i messingplader og lave ophæng med metaltråd og 

perler - lige til at hænge på juletræet. Glæd dig til en dag med jule-

stemning, fordybelse, kreativitet og hygge. For elever i 5. klasse.

Lørdag den 12/11
10.00-15.00
Kulturcenter Mariehøj, Værksted 3

200 kr.

Forår
Lørdag 4/3
10.00-15.00
Villaen i Holte

170 kr.

Julegaveværksted workshop
Kom til en hyggelig sy og krea juleweekend, hvor vi skal 

lave julegaver og julepynt i lange baner. Du kan vælge  

mellem en masse forskellige ting som smykkeholder,  

nøgleringe, grydelapper, punge, gavesok og en masse  

julepynt. Lyder det som noget for dig, så tilmeld dig denne 

krea workshop. 

Tag madpakke med - vi sørger for lidt juleknas.

Lørdag 5/11 og søndag 6/11
10.00-14.00
Gården i Nærum

400 kr.

Sy og Design 
Har du lyst til at lære at sy eller til at blive dygtigere til at sy?

På Sy og Design vil du lære at betjene en symaskine og lære dens forskellige funktioner at kende. Du vil 

blive præsenteret for et væld af ting, som du kan sy - tasker, penalhuse, puder og meget mere. Du vil også 

kunne sy større ting som nederdele, bluser og bukser. Der vil være et bredt udvalg af materialer til rådig-

hed og mønstre, som vi tager udgangspunkt i. Har du selv en idé, er du velkommen til at medbringe et foto 

eller en tegning til inspiration. Vi kommer til at arbejde med hele processen fra idé til færdigt resultat. 

Tirsdage
15.30-18.00
Gården i Nærum

1800 kr.

Onsdage
15.30-18.00
Villaen i Holte

1800 kr. 

    KREA
Kære dagbog workshop

Vil du skabe uforglemmelige minder? Dette er en sjov,  

kreativ og anderledes workshop, hvor du lærer, hvordan man  

skaber en mindeværdig dagbog eller får nye teknikker til den, du alle-

rede skriver.  Vi vil også have fokus på udklip, pop-up, billeder,  

bogsider, stempler og papir. Du vil kunne lave en dagbog, som du kan 

gemme resten af livet. 

På workshoppen kan du tage din egen dagbog med, hvis du har lyst, 

eller du kan starte en helt ny op fra bunden.  

Alle materialer er inkluderet i workshoppen, så medbring  

blot kreativitet og opfindsomhed. 

Søndag 26/2
10.00-13.00
Villaen i Holte

170 kr. 



Teater workshop 
Elsker du at stå på en scene, eller har du bare 

lyst til at prøve kræfter med teatrets verden? 

Så kom og vær med, når vi slår dørene op 

til en weekend fyldt med sjove teaterlege 

og teaterøvelser. På workshoppen skal vi 

både arbejde med improvisation og lave små 

teaterstykker for hinanden. Det bliver lærerigt, 

men mest af alt bare rigtig sjovt. Vi slutter 

weekenden af med en lille visning for venner 

og familie.

Lørdag 1/10
10.00-15.00 og
 søndag 2/10
10.00-16.00
Teatermejeriet, Kulturcenter Mariehøj

250 kr.

Pausetid – yoga og afspænding 
Efter mange timer på en stol i skolen, har du måske lyst til 

at bevæge dig. Yoga er bevægelse for både din krop og din 

hjerne. Du kommer ned i gear, trækker vejret langsomt, 

og holder en pause, hvor du kun skal tænke på dig selv, og 

hvordan du har det. I yoga kan du ikke gøre noget forkert, 

og det vigtigste er at have det sjovt.

Tirsdage 
16.00-17.00
Gården i Nærum

850 kr.

TikTok dans workshop 
Tag dine venner i hånden og kom med til en 

super hyggelig lørdag fuld af dans og hyg-

ge. Alle kan være med uanset niveau. Vi vil 

i løbet af dagen lære en masse fede TikTok 

moves, som vil blive til en cool koreografi. 

Der bliver tid til snacks og hyggesnak. 

Husk behageligt tøj, som du kan bevæge dig 

i og sneakers/træningssko. 

Lørdag 29/10
13.00-16.00
Gården i Nærum

100 kr.

Urban Latin dans workshop
Tag dine venner i hånden og kom med til en super hyggelig lørdag fuld af dans og hygge. 

Alle kan være med uanset niveau. Vi vil i løbet af dagen lære en fed koreografi og slutter 

dagen af med at hyggesnakke og spise vores madpakker. 

Husk behageligt tøj, som du kan bevæge dig i og sneakers/ træningssko. 

Lørdag 28/1
11.00-14.00
Gården i Nærum

100 kr.

YOGA
DANS

TEA-
TER



Robotprogrammering
Er du typen, der elsker at arbejde med at programmere i LEGO 

mindstorm eller micro:bit? Måske er du helt ny til at skrive kode 

og vil prøve, om det er noget for dig? 

På robotprogrammeringsholdet bruger vi robotsystemet 

”FABLE” til at bygge robotter og programmere dem til at løse 

forskellige opgaver. Derudover vil du på holdet også få mulighed 

for at prøve at arbejde med andre former for teknologi såsom 

3D printere, droner og meget mere. Du behøver ikke at vide  

noget særligt om programmering på forhånd for at være med 

på holdet. Det eneste du behøver er kreativitet og nysgerrighed.

Tirsdage fra 3/1-28/3 2023
15.30-17.30
Villaen i Holte

1200 kr.

Robotprogrammering workshop
Hvis du er nysgerrig på, hvordan man programmerer en robot, så er denne workshop lige noget for dig.

Sammen kommer vi til at bruge en eftermiddag på at arbejde med robotsystemet ”FABLE”, som vi kan 

bruge til at løse uendeligt mange forskellige opgaver med.  Vi skal eksempelvis bygge automatiske 

kastemaskiner eller biler, som vi kan styre via touchskærmen på vores mobiltelefoner.

Du behøver ikke have erfaring med programmering eller kende til FABLE systemet for at deltage på 

denne workshop. Det eneste, du har brug for, er en bærbar computer og din nysgerrighed. 

Efterår
Lørdag 5/11
10.00-15.00
Villaen i Holte

150 kr.

Vinter
Lørdag 14/1
10.00-15.00
Villaen i Holte

150 kr.

Vild med videnskab 
Er du nysgerrig på, hvordan man fremstiller plastik af mælk, eller 

hvordan man laver ild i alle regnbuens farver? Så er Vild med viden-

skab holdet for dig! 

 

På holdet bruger vi vores sunde fornuft og vores fantasi til at 

planlægge og afprøve forskellige undersøgelser, der fortæller os en 

masse om naturvidenskaben og teknologiens verden. Hvad vi kom-

mer til at undersøge, er du selv med til at bestemme, men det kunne 

for eksempel være: Raketter, lys, vulkaner, robotter, strøm, krystaller, 

bakterier, vandrensning, forbrænding, DNA og alt ind imellem.

På Vild med videnskab vil vi have en god blanding af forsøg, leg og 

diskussioner. Men mest af alt kommer holdet til at handle om det 

praktiske arbejde, hvor det er dig, der skal udføre forsøgene. 

Lørdage 24/9, 29/10, 19/11, 10/12, 21/1, 4/2, 25/2 og 25/3
10.00-15.00
Ravnholm Skole, afd. Vangebo

1500 kr.

 
OG VIDENSKAB  
   

     ROBOTTER



E-SPORT 
Fortnite - kom og vær med i et fedt fællesskab 
På holdet er der fokus på samarbejde, fællesskab og taktik. Undervisningen handler om alle 

aspekter inden for det at udøve e-sport. Det vil sige, at vi også skal arbejde med etik, god online 

adfærd, og personlig udvikling. Efter tilmelding vil deltagerne blive fordelt på to hold.

Søndage
12.00-14.00 eller kl. 14.00-16.00
Villaen i Holte

1700 kr.

Løbehjuls workshop
Vil du lære seje tricks på løbehjul? Så kom forbi  

Rudersdal Skatepark, når Mills gæster ramperne  

i Birkerød. Du kan både være med, hvis du er  

nybegynder eller øvet. 

Mills har masser af erfaring i at undervise drenge og 

piger i at køre på løbehjul - både street og på ramper. 

Undervisningen er baseret på teknik og tricks på 

løbehjul enten enkeltvis eller i små hold og foregår  

på dit niveau. Medbring dit eget løbehjul.

Søndag 11/9
10.00-13.00
Rudersdal Skatepark

200 kr.

Having FUN!



Fastelavnsboller workshop 
Kom og bag byens  bedste fastelavnsbolle! 

Når man laver fastelavnsboller, er det kun  

fastasien, der sætter grænser. Vi skal lære  

at lave forskelligt fyld, så du selv kan designe  

din fastelavnsbolle, f.eks. med hjemme- 

lavet syltetøj, vaniljecreme eller remonce.  

Der skal selvfølgelig også pyntes med glasur  

og krymmel, eller hvad vi nu kan finde på. 

 

På workshoppen skal vi bage, eksperimentere 

og have det sjovt, så du kan gå hjem i dit eget 

køkken og imponere venner og familie med  

din kagebagning.

Lørdag 4/2
10.00-14.00
Gården i Nærum

200 kr.

Julekagebagning workshop
Den bedste måde at komme i julestemning på, 

 er duften af nybagte julekager. Så hvis du er i 

humør til vaniljekranse, brunkager eller peber- 

nødder, skal du melde dig til julekagebagning og 

lære at lave de klassiske julekager. 

 

På workshoppen skal vi bage, dekorere, eksperi-

mentere og have det sjovt, så du kan gå hjem i dit 

eget køkken og imponere venner og familie med 

din kagebagning. Tag en kagedåse med, så du kan 

få dine kager med hjem.

Lørdag 26/11
10.00-14.00
Gården i Nærum

200 kr.

Halloweenkager workshop
Kom med til en uhyggelig hyggedag.

Vi laver forskellige kager og bagværk som 

tærte, marengs og konfekt med græskar 

og halloweenpynt. 

 
Lørdag 29/10
10.00-14.00
Gården i Nærum

200 kr. 

Madmod
Vi laver spændende danske og udenlandske mad-

retter, der er lette at tilberede og som smager godt. 

Der samarbejdes i små grupper, vi spiser sammen 

og har et hyggeligt måltid med flere retter på 

bordet hver gang.

Mandage
16.00-18.30
Gården i Nærum

1900 kr.

DET  
SMAGER 
GODT! 

MAD! 
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Hvem er Ung i Rudersdal

Ung i Rudersdal er et stort fællesskab med masser af tilbud, der kan benyttes 

af unge, der bor eller går i skole i Rudersdal Kommune. Ung i Rudersdal skaber 

mulighed for, at unge kan lære nyt, få alsidige oplevelser og knytte nye  

venskaber gennem fælles interesser på tværs af kultur og baggrund. 

 

Ung i Rudersdals primære målgruppe er 6. klasse til 25 år, men Fri med Stil er  

et særligt undervisningstilbud for dig, der går i 4. og 5. klasse.

RUDERSDAL KOMMUNE
UNG I RUDERSDAL

Kulturcenter Mariehøj

Øverødvej 246B, Bygning C, 1. sal.

2840 Holte

Tlf. 46 11 59 00  

www ungi@rudersdal.dk

 ungirudersdal.dk


