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Forord:
Kære Elev, forælder og lærer
Velkommen til den syvende sæson med PULS - Ungstevns bidrag til ”åben skole”.
Det faglige indhold og den faglige læring i PULS-forløbene tager sit afsæt i motion og bevægelse,
men der er langt mere på spil. PULS er obligatoriske undervisningsdage for alle elever i Stevnsskolernes 5. til 9. klasse. I de 11 forløb som eleverne møder - arbejdes der i høj grad med de
personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer i mødet med det omgivende samfund, hvor
dannelse og lokal identitet udvikles.
PULS forløbene øger alle elevers viden, færdigheder, erfaringer og holdninger. Derved styrker vi
den enkeltes selvforståelse, selvværd.
Det høje faglige indhold tilpasses den enkelte elev og bidrager således til at styrke elevens
selvtillid, lyst og evner til både at ville og turde mere.
Derfor ser vi frem til syvende sæson med PULS og samarbejdet med skolerne i arbejdet for at
gøre vores unge robuste og give dem det overskud, som i sidste ende skal gøre dem uddannelsesparate til den uddannelse, som de måtte vælge/ønske for enden grundskolen. For uden veluddannede unge med godt selvværd består det danske velfærdssamfund ikke.
Sig ja! - Vis tillid! - Byd ind! - Bryd vanen! - Vær modig! - Tro på det! - Tag det med et smil!

God fornøjelse!
Ungstevns
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Forventningsafstemning:

Folkeskolerne kan forvente at:
• Ungstevns planlægger og koordinerer inden skoleåret begynder.
• Ungstevns tilrettelægger, forbereder og gennemfører alle forløb med fagligt kompetente
undervisere.
• Som udgangspunkt sørger Ungstevns for transporten for almenklasser, når forløbene ikke
ligger i cykelafstand fra skolen.
• Ungstevns stiller det nødvendige materiel til rådighed og udarbejder sikkerhedsinstrukser
i forbindelse med sejlads.
• Alle elever, som deltager i sejladser, er forsikrede gennem kommunen. For øvrige forløb
gælder samme forsikringsregler, som i den øvrige skoletid.
• I tilfælde af aflysning, gives der besked til skolen så hurtigt, det er muligt, og erstatningsforløb tilbydes, når det kan lade sig gøre.
• Ungstevns udarbejder forslag til skrivelser til elever og forældre, som sendes til relevant
personale på skolerne i god tid inden afvikling af arrangementerne.
• Alle PULS-forløb ligger inden for den almindelige undervisningstid.
• Antal skemalagte lektioner (klokketimer) ift. det enkelte forløb er anført ved de
enkelte forløb i kataloget!

Ungstevns forventer at:
• PULS-forløb er koordineret og indarbejdet i afdelinger og klassers årsplaner.
• At eleverne er ”klædt på” til forestående forløb.
• Ændringer eller aflysninger meddeles Ungstevns så tidligt som muligt.
• Skrivelser fra Ungstevns formidles videre af skolens personale til elever og forældre.
• Skolen indhenter og administrerer forældretilladelser i forbindelse med sejladser.
• Skolens personale har lister med deltagende elevers navne samt telefonnumre til
forældre i tilfælde af skader/ulykker.
• Skolen sørger for anden undervisning på hjemskolen for elever, der af forskellige
årsager ikke kan deltage.
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Hvad kan eleverne forvente
Ungstevns´ to regler
- som alle elever uundgåeligt vil stifte bekendtskab med, når de møder undervisere
og instruktører:
1: Lyt til instruktioner og anvisninger
2: Ret dig efter instruktioner og anvisninger
- resten er almindelig sund fornuft, som efterleves i henhold til Ungstevns mottoer:
• ”Styr På Stumperne” (SPS)
• ”Ansvar for andre end dig selv”
• ”Skynd dig langsomt”
Skolerne kan aftale arrangementer/forløb med Ungstevns udover de obligatoriske i dette katalog.
Inspirationen til disse arrangementer findes på portalen www.skolenivirkeligheden.dk. Disse
arrangementer skal som udgangspunkt ligge efter de obligatoriske læringsforløb af samme
karakter, dette for at sikrer progression og giver mulighed for, at bygge videre på et forløb/
disciplin, og at disciplinen kan indgå i sammenhæng med temaer i tværfaglige forløb fx lejrskoler.
Priserne for disse forløb dækker udelukkende tid til forberedelse, gennemførelse og forbrug af
fx brændstof og udregnes på baggrund af en prisnøgle. Disse tilbud udbydes kun til institutioner
i kommunen.

Ideer og forslag:

Har du ideer eller forslag til forløb eller opkvalificering af PULS-programmet, er du velkommen til
at kontakte Ungstevns og fortælle om dine idéer.
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4. årgang og mellemtrinnet for specialklasser
- svømmeundervisning:
VANDET SOM LÆRINGSRUM
Aktivitetsbeskrivelse:
Effektiv svømmeundervisning/vandtid af minimum 45 minutter. Herudover bad og omklædning 2 x 15 minutter for:
HVEM

UNDERVISNINGSGANGE

3. årgang

10 uger á 2 klokketimer ”Førsvømning”

4. årgang

38 uger á 2 klokketimer

SPY

38 uger á 2 klokketimer

HKL2

19 uger á 2 klokketimer

Regnbuen

19 uger á 2 klokketimer

Svømmeundervisningen er mere end en disciplin i faget idræt. Svømning er et
nødvendigt redskabsfag for alle vandaktiviteter og søsport. Alle skal kunne redde
sig selv. Det gør svømmekundskaber til en nødvendighed - og derfor skal alle
lære at svømme!
Der arbejdes bl.a. målrettet med selv– og livredning i undervisningen.
Svømmeundervisningen skaber dermed det svømmefaglige og tekniske grundlag,
der forventes, når eleverne senere i deres skoleforløb præsenteres for PULS-forløb
i og på åbent vand, som også er beskrevet i dette program.

FORMÅL:
•	At alle elever fra 4. årgang i kommunens skoler modtager
svømmeundervisning
• At skabe større fortrolighed med vand - samt indøve, udvikle
og eller forbedre de individuelle svømmefærdigheder
• At alle elever efter gennemført forløb kan svømme
• På sigt at mindske risikoen for drukneulykker
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BEVÆG
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DE OVERORDNEDE MÅL
•A
 t arbejde med de grundlæggende færdigheder som
elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse
•A
 t træne og udvikle elevernes færdigheder inden
for de fire stilarter; rygcrawl, crawl, brystsvømning
og butterfly i nævnte rækkefølge
•A
 t lære eleverne metoder til at sikre sig selv i land
•A
 t lære eleverne bjærgning, samt kendskab til og
i nogen grad færdigheder indenfor livredning
herunder også alarmering

UNDERORDNEDE MÅL:
• At stimulere kroppens færdighedsudvikling
• At styrke kredsløb og puls
• At styrke kroppens muskulatur
• At svømning er læring for livet
NB! Instruktører fra svømmeklubben SHS forestår
undervisningen i tæt samarbejde med Ungstevns.
Detaljerede årsplaner for forløbet kan ses på
www.stevns-ungdomsskole.dk
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5. årgang - Kanosejlads:
NATUREN SOM KLASSEVÆRELSE OG VANDET SOM LÆRINGSRUM
Aktivitetsbeskrivelse:
Kanosejlads på Tryggevælde å. Der sejles fra Solgårdsparken i Strøby Egede med mindre andet
aftales med den enkelte klasse. Kanosejladsen er klassens dag med deres lærer. Ungstevns forestår
instruktion i kanosejlads ligesom de udarbejder og gennemgår den krævede sikkerhedsinstruks
med eleverne. Personalet fra Ungstevns følger sejladsen i kajakker, som markerer sejladsområde.
Kanoerne lægger til land ved Strøby Kirke, hvor eleverne kan spise deres medbragte mad. Ved
uhensigtsmæssige vejrforhold flyttes arrangementet.

NB: Aktiviteten kræver forældretilladelse!
Formål:
Eleverne skal opleve åen som en del af den lokale natur på Stevns. Kanosejladsen skal udvide
elevernes personlige og sociale erfaringer gennem fælles oplevelser, som de ikke på samme måde
har mulighed for i den almindelige undervisning.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal lære at:
• forstå en sikkerhedsinstruks
• mestre teknikker i forhold til manøvrering
• beherske samarbejde under kanosejlads
• værdsætte og sanse naturoplevelser
• opleve lokalområdet fra åen
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ANTAL
LEKTIONER:

1 DAG Á
6 KLOKKETIMER
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5. og 6. årgang - TimeOut:
FÆLLES IDRÆTSDAG FOR STEVNSSKOLERNE
Aktivitetsbeskrivelse:
TimeOut er Stevnsskolernes motionsdag for 5. og 6. årgang, som afholdes fredagen inden efterårsferien på idrætsanlægget i Store Heddinge. Idrætsdagen er en timeout fra skolearbejdet og et YES!
til en dag med sved på panden og smil på læben – med fart over feltet til lands og til vands, inde
og ude – oppe og nede. Her konkurrerer holdene i en række forskellige discipliner i Stevnshallen,
Stevnsbadet og anlægget omkring Munkegården. Efter idrætsdagen kåres de tre bedste klasser—
Præmien er en tur i Stevnsbadet med leg og musik.
Formål:
Dagens fokus er at skabe fælles oplevelser for alle 5. og 6. klasser gennem fysisk aktivitet, idræt og
bevægelse og at opleve nødvendigheden af samarbejde for at kunne præstere som team. Eleverne
møder elever fra de andre skoler, som alle indgår i ligeværdigt i socialt fællesskab på neutral grund.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal lære at:
• samarbejde på tværs på holdene
• tage hensyn til alle på holdet
• forstå at holdets præstation går forud
for den individuelle præstation
• forstå vigtigheden i at have overblik, gøre
sig klar og holde fokus
• opleve idrætten motiverende og inspirerende

ANTAL
LEKTIONER:

1 DAG Á
6 KLOKKETIMER
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RIB står for Rigid
Inflatable Boat

6. årgang – RIB sejlads:
NATUREN SOM KLASSEVÆRELSE
Aktivitetsbeskrivelse:
Undervisningsforløbet begynder ved Garderhytten, hvor eleverne får en udvidet introduktion til sikkerhed til
søs og en gennemgang af de både, de skal tilbringe denne specielle skoledag i. Alle elever har våddragter og
svømmeveste på inden afgang. Det, eleverne oplever på denne tur, kan være forskelligt fra forløb til forløb, da
vejr, vind og specielle fænomener sætter sit præg på turen. Sejladserne kræver kun lettere fysisk aktivitet og
er i bred forstand understøttende i forhold til fag som natur/teknik og historie, ligesom almen lokalkendskab
naturligt oparbejdes i løbet af arrangementet. Undervejs lægger bådene til land et udvalgt sted, hvor eleverne kan indtage deres medbragte mad. Ved uhensigtsmæssige vejrforhold flyttes arrangementet.

NB: Aktiviteten kræver forældretilladelse!
Formål:
Eleverne får gennem sejladserne kendskab til og fortrolighed med de både, som de vil møde igen i forskellige sammenhænge i de kommende skoleår. Formålet er også, at eleverne oplever deres lokalområde fra
en anden side end de er vant til. Forløbene til vands kan understøtte den daglige undervisning og specielle
fænomener og oplevelser kan efterbehandles i klasseværelset.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal lære at:
• forstå en sikkerhedsinstruks
• kunne samarbejde
• tage hensyn og drage omsorg
• rykke egne grænser
• opleve lokalområdet fra søsiden
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ANTAL
LEKTIONER:

1 DAG Á
7 KLOKKETIMER

Fagligt tema kan aftales
med den enkelte skole
(fx Nat-Tek,
historie)
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6. årgang - Kommunikations Challenge
NATUREN SOM KLASSEVÆRELSE
Aktivitetsbeskrivelse:
Kommunikations Challenge (KC) er et sjovt og udfordrende teambuilding forløb og orienteringsløb, der sætter
fokus på elevernes samarbejde, kommunikation og videndeling. Det skolelivet kræver trænes gennem seriøs leg.
Garderhytten danner rammen for forløbet. Eleverne opdeles i hold og udstyres med radioer og kort til at finde vej
og holde kontakt. Fra hver sin base finder holdene poster, løser opgaver, erobrer ”fjendens” koder og meget mere.
Et vigtigt element i dette orienteringsløb er, at det styres helt af eleverne selv. KC bygger i høj grad på god kommunikation, præcise instrukser og formuleringer. Dette er afgørende for at holdene lykkes med opgaven. Samarbejdet
mellem basen og teamene i løsningen af opgaverne skaber et naturligt behov for koncentration, handling, refleksion og eftertanke. Derfor vil der være en grundig introduktion og forslag til klar og tydelig kommunikation inden
løbet igangsættes. Dagen afsluttes med evaluering og den helt særlige Challenge Sandwich!
Formål:
Et udpræget samarbejdsforløb, hvor god kommunikation, præcise instrukser og formuleringer er afgørende for, at
gruppen lykkes med opgaven. Sværhedsgraden tilpasses den enkelte klasse, således at vi sikrer høj motivation og
skaber den nødvendige konkurrence og momentum. Samtidig er forløbet et socialt arrangement for klassen.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal lære at:
• samarbejde og være tålmodig
”Skynd dig langsomt”
• kommunikere tydeligt og præcist
• stille relevante og opklarende spørgsmål

ANTAL
LEKTIONER:
6 KLOKKETIMER
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7. årgang - Teambuilding/intro til USK
NATUREN SOM KLASSEVÆRELSE
Aktivitetsbeskrivelse:
Dagen består af adskillige samarbejdsøvelser til lands, til vands og i luften i og omkring Solgårdsparken
i Strøby Egede. Samarbejdsøvelserne er bygget op omkring kanosejlads, tovbro-øvelser og almene
samarbejdsøvelser

NB: Sejlads med kano kræver forældretilladelse!
Formål:
Med udgangspunkt i mottoet: ”Ansvar for andre end sig selv” er forløbet et led i den forebyggende indsats,
der skal få eleverne til at respektere, anerkende og tage ansvar for sig selv og hinanden. Forløbet styrker
elevernes sociale og personlige kompetencer. Formålet er at ryste eleverne sammen på tværs af kliker og
køn og er dermed forebyggende i forhold til fx mobning. Forløbet er understøttende i forhold til kontaktog klasselærerfunktion, idet dagen er en rigtig god mulighed for at danne sig et nyt/andet indtryk af sine
elever. Dagen markerer samtidig, at nu kan eleverne benytte sig af Ungdomsskolens fritidsundervisning og
er dermed en introduktion til denne.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal lære at:
•b
 live bevidst om egne kompetencer
og kunne bringe dem i spil til fælles bedste
• tage hensyn
• rykke egne grænser
• samarbejde
• udvise tillid
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ANTAL
LEKTIONER:
4 KLOKKETIMER

ungstevns

Bevægelse styrker
læringen. Aktive
elever lærer mere!

7. årgang – MTB:
NATUREN SOM KLASSEVÆRELSE
Aktivitetsbeskrivelse:
MTB er et forløb, som går over to dage. På 1. dagen møder eleverne på Motorgården til gennemgang og
indstilling af cykler. Derefter arbejdes der med forskellig køreteknikker og sværhedsgrader på lukket bane.
Dagen slutter af med rengøring og klargøring af cyklerne til 2. dagen, som byder på MTB-kørsel i ”rigtigt”
terræn i skov. Der er høj fysisk aktivitet og forskellige tekniske sværhedsgrader på dette forløb, derfor bør
eleverne have rigeligt med mad og drikke med. Når eleverne har været gennem dette grundlæggende
forløb, så kan der efterfølgende aftales forløb for klasser i forbindelse med fx idrætsundervisningen.
Formål:
Eleverne præsenteres for et let tilgængeligt alternativ til fitnesscentre og løbeture, som på en sjov og inspirerende måde kan understøtte den kredsløbstræning som eleverne i udskolingen får alt for lidt af. Eleverne
opnår kendskab til og kan anvende MTB til det formål, den er bygget til. Bedre lokalkendskab.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal lære at:
• indstille cyklen korrekt
• anvende bremser og
gear hensigtsmæssigt
• anvende forskellige køretekniker
under specielle forhold
• udvikle færdigheder på cykel i åbent og
varieret terræn
• udføre ”småreparationer”

ANTAL
LEKTIONER:

2 DAGE Á
6 KLOKKETIMER
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SUP står for
Stand Up Paddle

7. årgang - SUP:
NATUREN SOM KLASSEVÆRELSE OG VANDET SOM LÆRINGSRUM
Aktivitetsbeskrivelse:
SUP er en forholdsvis ny disciplin i DK, som er i rivende udvikling. SUP står for ”Stand Up Paddle” og
er en sport med rødder tilbage til den Hawaiianske kultur. SUP er utrolige alsidig, sporten kan nemlig
både udøves i store bølger, på fladt vand i fx havnemiljøer, langs stranden, ved kysten eller på åer. SUP
er i modsætning til surfing forholdsvis nemt at lære. SUP benyttes ofte i forbindelse med sikkerhed ved
fx triatlonstævner grundet det store overblik, og det at SUPen er et bjærgeredskab i sig selv. Forløbet
introduceres i og udgår fra Køge Havn. Beklædning våddragt og svømmevest.

NB: Aktiviteten kræver forældretilladelse!
Formål:
Med SUP er det hensigten at udvide mulighederne for aktiviteter i og på vand og skabe flere aktiver unge.
SUP har unikke muligheder for at arbejde kontinuerligt med balance og core, som styrker elevernes helt
grundlæggende færdigheder på disse vigtige elementer i idrætten.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal lære at:
• forstå en sikkerhedsinstruks
• samarbejde
• selvredde med elementskift
• oparbejde lokalkendskab
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ANTAL
LEKTIONER:
6 KLOKKETIMER

ungstevns
Bevægelse styrker
læringen. Aktive
elever lærer mere!

8. årgang - Søsport, selv- og livredning:
VANDET SOM LÆRINGSRUM. RESPEKT FOR VAND!
Aktivitetsbeskrivelse:
Her bliver skolesvømningen for alvor relevant som redskabsfag. De tilegnede færdigheder bliver testet i
realistiske omgivelser og situationer. Forløbet har to dele. Første halvdel består af ca. 3 timer på åbent
vand med øvelser fra RIB og strand – øvelserne er individuelle- og samarbejdsøvelser med reference til
selv- og livredning. Anden halvdel består af ca. 3 timer i Stevnsbadet med øvelser, som understøtter
øvelserne på åbent vand.

NB: Åben vand delen kræver forældretilladelse!
Formål:
Eleverne skal gennem øvelser på åbent vand og i svømmehal opnå kendskab til egne kompetencer og
begrænsninger i forhold til redning af sig selv og andre. Samtidig skal eleverne opleve og udvikle teknikker
til hensigtsmæssig adfærd i og omkring vand. Det overordnede formål er, at eleverne oparbejder den
fornødne respekt for det åbne vand og kan tage deres forholdsregler i kritiske situationer.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal lære at:
• anvende svømme færdigheder i åben vand
• tage bestik af egne evner i en redningssituation
• forholde sig rationelt til kuldepåvirkning
• redde sig selv
• redde andre uden at risikere eget liv
• samarbejde i en livreddende situation
• tænke kreativt og opgaveløsende i presset situation

ANTAL
LEKTIONER:
7 KLOKKETIMER
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8. årgang - Spinning med pulsregistrering:
BEVÆGELSE STYRKER LÆRINGEN. AKTIVE ELEVER LÆRER MERE!
Aktivitetsbeskrivelse:
Det vigtigste element i spinning er introduktionen til at arbejde med puls og databehandling i forbindelse med
fysisk aktivitet. Efter indledende teori får eleverne pulsmålere på, og deres personlige data bliver registreret
i et computerprogram, som gør, at eleverne kan følge med i eget og andres arbejde på storskærm. Spinning
anvendes som fysisk aktivitet, da eleverne er stationære i aktiviteten og derfor hele tiden vil kunne modtage
undervisning, instruktion og vejledning. Efter intro køres et ”rigtigt” spinningprogram på ca. 45 min. og bagefter
efterbehandles med eksempler fra forløbet inden data hjemtages til eget brug eller efterbehandling i klassen.
Formål:
Eleverne skal opleve at fysisk aktivitet ved hjælp af moderne teknologi kan registreres og anvendes til at
optimere egen træning. Hermed får aktiviteten en ekstra dimension, som gerne skulle motivere til mere
inspirerende kredsløbstræning.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal lære at:
• forstå effekten af- og formålet med kredsløbstræning
• træne disciplineret ud fra målinger
• forstå og forholde sig til databehandling
• anvende data til træningsplanlægning
NB: Det er oplagt at arbejde videre med
denne teknologi i andre sammenhænge fx
i fagene idræt og biologi. Derfor kan opfølgende
forløb arrangeres se fx ”Skolen i virkeligheden”
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ANTAL
LEKTIONER:

1 DAG AF
4 KLOKKETIMER

ungstevns

8. årgang Førstehjælp – januar/februar/marts:
DET ER IKKE STRAFBART AT YDE FØRSTEHJÆLP.
DET ER STRAFBART AT UNDLADE!
Aktivitetsbeskrivelse:
Førstehjælp på 8. årgang omfatter en halv undervisningsdag per klasse med livreddende førstehjælp.
Kurset har en teoretisk og en praktisk del, hvor eleverne får læring i forhold til handlekompetencer og
færdigheder, når uheldet er ude.
Formål:
Formålet med undervisningen er at leve op til kravet om obligatorisk undervisning i førstehjælp i folkeskolen, som skal give folkeskoleelever bedre førstehjælpskundskaber. Undervisningsforløbet afsluttes med
udstedelse af et officielt kursusbevis. Dette bevis har en gyldighed på to år og kan bruges fx i forbindelse
med erhvervelse af knallertkørekort.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal kunne udføre:
• kvalificeret kontrol af bevidsthedsniveau.
• korrekt luftvejshåndtering af bevidstløse.
• kontrol af vejrtrækning og livstegn.
• korrekt hjerte- lungeredning ved hjertestop.
• genoplivning af børn og spædbørn
• være orienteret om placering og brug af hjertestartere.
• kunne udføre korrekt livreddende førstehjælp ved
livstruende tilstande hos voksne og børn.
• beherske førstehjælpens 4 hovedpunkter.

ANTAL
LEKTIONER:
4 KLOKKETIMER
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9. årgang - Kajak:
NATUREN SOM KLASSEVÆRELSE OG VANDET SOM LÆRINGSRUM
Aktivitetsbeskrivelse:
Garderhytten i Strøby Ladeplads danner rammen for dette forløb. Kajakforløbet går over to dage og er en
disciplin i faget idræt. På dag et får eleverne en omfattende intro til kajakken, sejladsteknikker og makkerredning. Det er en forudsætning, at eleverne har gennemført dag et, for at kunne deltage på dag to, hvor
eleverne skal på en længere varende tur med indlagt frokost. I tilfælde af dårligt vejr aflyses sejladsen, og
der findes en mulighed for en erstatningsdag.

NB: Aktiviteten kræver forældretilladelse!
Formål:
Eleverne præsenteres for en alternativ sportsaktivitet, som kan dyrkes i en lokal forening eller på egen hånd
efter oplæring. Eleverne opnår kendskab til og kan udføre selv- og makkerredning. Eleverne oplever nogle
af de muligheder den stevnske natur og kystlinje byder på. Kajakforløbet bygger i høj grad på samarbejde
og ansvar i og på vandet.
LÆRINGSMÅL. Eleven skal lære at:
• komme i og ud af kajakken
• manøvrere forlæns som baglæns med kajakken
• kæntre og komme ud af kajakken
• tømme kajakken på åbent vand
• selv- og makkerredde

18

ANTAL
LEKTIONER:

2 DAGE Á
6 KLOKKETIMER

ungstevns

Specialklasserne og Ungstevns
NATUREN SOM KLASSEVÆRELSE OG VANDET SOM LÆRINGSRUM
Aktivitetsbeskrivelse:
Ungstevns tilrettelægger og gennemfører to forløb årligt for hver specialklasse. Forløbene tilrettelægges
med inspiration i dette program og i tæt samarbejde med den enkelte specialklasses team. Forløbene
tilpasses målgruppen og kan være et mix af forskellige forløb.
LÆRINGSMÅL.
• Afhænger af aktivitetens sammensætning.

ANTAL
LEKTIONER:

2 DAGE Á
6 KLOKKETIMER
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Planlagte PULS-forløb 2019 2020
DATO

20

SKOLE/KLASSE

AKTIVITET

LOKALITET

14. august

Hellested friskole 7.
UDS1

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

17. august

Skelbæk friskole 7.
Stevns friskole 7.

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

18. august

Strøbyskolen 7.a
Store Heddinge 7.a

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

19. august

Strøbyskolen 7.b
Store Heddinge 7.b

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

20. august

Strøbyskolen 7.c
SPY Store Heddinge

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

21. august

Hotherskolen 7.x
Hotherskolen 7.y

7. årg. Teambuilding

Solgårdsparken

Store Heddinge
24. august
		

8. årg.
Selv- og livredning

Garderhytten

Hotherskolen
25. august
		

8. årg.
Selv- og livredning

Garderhytten

26. august

Strøbyskolen 8. gruppe
1 (½ årgang)

8. årg.
Selv- og livredning

Garderhytten

27.august

Strøbyskolen 8. gruppe
2 (½ årgang)

8. årg.
Selv- og livredning

Garderhytten

31. august
1. september
2. september
3. september
7. september
8. september

Hotherskolen 9.a
Hotherskolen 9.a
Hotherskolen 9.b
Hotherskolen 9.b
Strøbyskolen 9.e
Strøbyskolen 9.e

Kajak intro
Kajak tur
Kajak intro
Kajak tur
Kajak intro
Kajak tur

Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten

ungstevns
DATO

SKOLE/KLASSE

AKTIVITET

10. september
Strøbyskolen 9.f
Kajak intro
11. september
Strøbyskolen 9.f
Kajak tur
14. september
Strøbyskolen 9.g
Kajak intro
15. september
Strøbyskolen 9.g
Kajak tur
17. september
Strøbyskolen 9.h
Kajak intro
18. september
Strøbyskolen 9.h
Kajak tur
9. oktober
Stevnsskolerne 5. + 6.
TimeOut
			
20. oktober
Dagskolen 6. + 7.
Kommunikations Challenge
21. oktober
Hotherskolen 8. gr. 1
FØHJ
22. oktober
Hotherskolen 8. gr. 2
FØHJ
23. oktober
Hotherskolen 8. gr. 3
FØHJ
26. oktober
Strøbyskolen 8. gr. 1
FØHJ
27. oktober
Strøbyskolen 8. gr. 2
FØHJ
28. oktober
Strøbyskolen 8. gr. 3
FØHJ
29. oktober
Strøbyskolen 8. gr. 4
FØHJ
30. oktober
Strøbyskolen 8. gr. 5
FØHJ
2. november
Strøbyskolen 6.v
Kommunikations Challenge
4. november
Strøbyskolen 6.x
Kommunikations Challenge
6. november
Strøbyskolen 6.y
Kommunikations Challenge
9. november
Strøbyskolen 6.z
Kommunikations Challenge
9. november
Store Heddinge 8. gr. 1 FØHJ
10. november
Store Heddinge 8. gr. 2 FØHJ
11. november
Store Heddinge 8. gr. 3 FØHJ
12. november
Store Heddinge 8. gr. 4 FØHJ
RBG3
FØHJ
13. november
14. december
Strøbyskolen 8. gr. 1
Spinning
15. december
Strøbyskolen 8. gr. 2
Spinning
Strøbyskolen 8. gr. 3
Spinning
16. december
8. februar
Store Heddinge 6.a
Kommunikations Challenge
Store Heddinge 6.b
Kommunikations Challenge
10. februar
Store Heddinge 6.c
Kommunikations Challenge
12. februar
Hotherskolen 6.a
Kommunikations Challenge
1. marts
Hotherskolen 6.b
Kommunikations Challenge
3. marts
5. marts
UDS 1
Kommunikations Challenge
9. marts
SPZ Store Heddinge
Kommunikations Challenge
18. marts
UDS 1+2
MTB-intro
19. marts
UDS 1+2
MTB-tur

LOKALITET
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Idrætsanlægget
i Store Heddinge
Garderhytten
Hotherskolen
Hotherskolen
Hotherskolen
Ellehallen
Ellehallen
Ellehallen
Ellehallen
Ellehallen
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Munkegården
Munkegården
Munkegården
Munkegården
Strøbyskolen
Ellehallen
Ellehallen
Ellehallen
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Motorgården
Aftales
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DATO

SKOLE/KLASSE

AKTIVITET

LOKALITET

22. marts
23. marts
24. marts
25. marts
12. april
13. april
14. april
15. april
16. april
19. april
19. april
21. april
26. april
27. april
28. april
29. april
30. april
3. maj
4. maj
5. maj
6. maj
7. maj
10. maj
11. maj
12. maj
17. maj
18. maj
19. maj
20. maj
21. maj
25. maj
26. maj
27. maj
28. maj
31. maj
1. juni
2. juni

Store Heddinge 7.a
Store Heddinge 7.a
Store Heddinge 7.b
Store Heddinge 7.b
Strøbyskolen 7.x
Strøbyskolen 7.x
Strøbyskolen 7.y
Strøbyskolen 7.y
Strøbyskolen 7.z
Strøbyskolen 7.z
Hotherskolen 8.b
Hotherskolen 8.a
Hotherskolen 7.a
Hotherskolen 7.a
Hotherskolen 7.b
Hotherskolen 7.b
HKLO
RBG3
RBG3
SPY Store Heddinge
Store Heddinge 5.a
Store Heddinge 5.b
Strøbyskolen 5.a
Strøbyskolen 5.b
Strøbyskolen 5.c
Hotherskolen 5.a
Hotherskolen 5.b
HKL2+O
Hotherskolen 6.a
Hotherskolen 6.b
SPZ Store Heddinge
Store Heddinge 6.a
Store Heddinge 6.b
Store Heddinge 6.c
Strøbyskolen 6.v
Strøbyskolen 6.x
Strøbyskolen 6.y

MTB-intro
MTB-tur
MTB-intro
MTB-tur
MTB-intro
MTB-tur
MTB-intro
MTB-tur
MTB-intro
MTB-tur
Spinning
Spinning
MTB-intro
MTB-tur
MTB-intro
MTB-tur
Kanotur
MTB-intro
MTB-tur
Kanotur
Kanotur
Kanotur
Kanotur
Kanotur
Kanotur
Kanotur
Kanotur
RIB-sejlads
RIB-sejlads
RIB-sejlads
RIB-sejlads
RIB-sejlads
RIB-sejlads
RIB-sejlads
RIB-sejlads
RIB-sejlads
RIB-sejlads

Motorgården
Garderhytten
Motorgården
Garderhytten
Motorgården
Garderhytten
Motorgården
Garderhytten
Motorgården
Garderhytten
Ellehallen
Ellehallen
Motorgården
Garderhytten
Motorgården
Garderhytten
Solgårdsparken
Motorgården
Garderhytten
Solgårdsparken
Solgårdsparken
Solgårdsparken
Solgårdsparken
Solgårdsparken
Solgårdsparken
Solgårdsparken
Solgårdsparken
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten
Garderhytten

ungstevns
DATO

SKOLE/KLASSE

AKTIVITET

LOKALITET

3. juni
4. juni
7. juni
8. juni
9. juni
9. juni
10. juni
11. juni
14. juni
15. juni
16. juni
22. juni
23. juni

Strøbyskolen 6.z
Dagskolen
Store Heddinge 7.a
Store Heddinge 7.b
RBG3
HKL2
UDS 1
UDS 2
Strøbyskolen 7.x
Strøbyskolen 7.y
Strøbyskolen 7.z
Hotherskolen 7.a
Hotherskolen 7.b

RIB-sejlads
RIB-sejlads
Stand Up Paddle
Stand Up Paddle
Kanotur
Kanotur
Stand Up Paddle
Stand Up Paddle
Stand Up Paddle
Stand Up Paddle
Stand Up Paddle
Stand Up Paddle
Stand Up Paddle

Garderhytten
Køge Havn
Køge Havn
Solgårdsparken
Solgårdsparken
Køge Havn
Køge Havn
Køge Havn
Køge Havn
Køge Havn
Køge Havn
Køge Havn
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Skemalagt svømmeundervisning 2020-2021
Skole

Klasse

Periode

(fra og med/til og med)

(Tiderne er ca. tider og kan variere!)

Strøbyskolen

4.a

31.08. – 21.06.

Afgang 12.40 – ankomst 14.25

		

4.b

01.09. – 22.06.

Afgang 12.40 – ankomst 14.25

		

4.c

02.09. – 23.06.

Afgang 12.40 – ankomst 14.25

		

Regnbuen

01.09. – 26.01.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

		

Førsvømning

04.02. – 15.04.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

Hotherskolen

4.a, 4.b

02.09. – 23.06.

Afgang 11.50 – ankomst 13.50

		

HKL2

02.02. – 22.06.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

		

Dagskolen

03.09. – 24.06.

Afgang 11.50 – ankomst 13.50

		

Førsvømning

03.09. – 05.11.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

Store Heddinge Skole

4.a

31.08. – 21.06.

Afgang 12.00 – ankomst 13.50

		

4.b

01.09. – 22.06.

Afgang 12.00 – ankomst 13.50

		

SPY

31.08. – 21.06.

Afgang 12.00 – ankomst 13.50

		

Førsvømning

22.04. – 24.06.

Afgang 13.35 – ankomst 15.10

Stevns Friskole

4. årgang

02.09. – 23.06.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

		

Førsvømning

22.04. – 24.06.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

Skelbæk Friskole

4. årgang

03.09. – 24.06.

Afgang 12.40 – ankomst 14.35

		

Førsvømning

12.11. – 28.01.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

Hellested Friskole

4. årgang

31.08. – 21.06.

Afgang 13.20 – ankomst 15.25

12.11. – 28.01

Afgang 13.20 – ankomst 15.25
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Førsvømning

Ca. afg. / ank. Til/fra skole

ungstevns
Årshjul for aktiviteter i PULS 2019-2020:
 		

Aug.

Sep.

Okt.

Nov. Dec.

Jan.

Febr. Marts April Maj

Juni

Svømning
3., 4. og 5. årg.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Kano
5. årg.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
TimeOut
5. og 6. årg.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
RIB
6. årg.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Kommunikations
Challenge
6. årg.
 	 	 	 	 	 
Teambuilding
7. årg.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
MTB
7. årg.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
SUP sejlads
7. årg.
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Søsport
8. årg.
	 
	 	 	 	 	 	 
Spinning
og puls 8. årg.
 	 
 	 	 	 	 	 	 
Førstehjælp
8. årg.
Kajak
9. årg. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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2626

ungstevns

2727

ungstevns

PULS+

Som elev i Stevns Kommune kan du også
benytte dig af Ungstevns fritidsundervisning.
Du kan orientere dig om vores tilbud på
hjemmesiden;
www.stevns-ungdomsskole.dk.
Her tilmelder du dig de hold, som du har
interesse i. Du får besked på sms, når der er
nyt i forhold til de hold, du har tilmeldt dig.
Husk altid at redigere din profil på
hjemmesiden, så det er den rigtige mail
og telefonnummer, vi sender
beskeder til. Du logger på
med dit uni-login.

STEVNSSKOLERNE

AMBITIØSE · HELHEDSORIENTEREDE · TYDELIGE

