PILEHAVESKOLENS
AFTENSKOLE
2021-22
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Mødedatoer efterår/vinter 2021
September
16.
Indskrivning

23.
Første
undervisning

30.

7.

14.

21.
Efterårsferie (ingen
uv.)

28.

4.

11.

18.

25.

2.

9.

16.

23.

30.

Julefest

Juleferie

Juleferie

(Klub 18:3021:30)
Oktober

November

December

Vi ses igen den 6. januar 2022
Til indskrivning,

betaling og undervisning
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Mødedatoer vinter/forår 2022
Januar
6.

13.

20.

27.

10.

17.

24.

Vinterferie

Fastelavn

17.

24.

Indskrivning

+undervisning

Februar
3.

Marts
3.

10.

31.

April
7.
Afslutningsfest

Tak for en dejlig sæson!
Vi ses igen i

Midten af september 2022
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Undervisningen, der tilbydes i Pilehaveskolens Aftenskole, er tilrettelagt som
hensyntagende specialundervisning for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på små hold med 5-8 elever på hvert hold

Aftenskoleleder:

Anders Skovgård Olsen
Tlf: 53 51 09 99 Mail: anskol90@gmail.com

•

Det koster mellem 550.– 675. kr. pr. sæson at deltage i aftenskolen. Beløbet skal altså indbetales 2 gange, hvis man vil deltage både efterår og forår. Det er selvfølgelig muligt at skifte hold efter
nytår, hvis man vil prøve nyt.

•

Indskrivning til aftenskolens hold foregår på Pilehaveskolen torsdag d. 16. September fra 18:30—20:00 ude foran kantinen. Efterfølgende vil Klubben være åben til 21:30. Tilmelding kan også ske
på mail: anskol90@gmail.com inden d. 22. september 2021.

•

NB! Betaling for deltagelse i aftenskoleundervisning fra 16/09 16/12 skal senest indbetales 30/09-2021.

•

NB! Betaling for deltagelse i aftenskoleundervisning fra 06/01 07/04 skal senest indbetales 13/01-2022.

•

Kontakt gerne aftenskolelederen for at høre om muligheder for
fællestransport ved behov.
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Torsdage kl. 18.30-20.00

Musik og sang:
Vil du spille på instrumenter– trommer, guitar, bass, keyboard? Eller elsker
du bare at skråle med på velkendte sange i en mikrofon? Så er musikholdet
måske noget for dig! Kom og vær med, så giver vi den fuld gas!
Man kan komme til at spille og synge sine yndlingsnumre. Vi spiller både
Kim Larsen, Kandis og andre gamle klassikere som
”Papegøjen fra Amerika”. Man kan også få lov at ønske
numre selv! Kom med! Det bliver en fest :)
Lærer:

René Schelbeck

Pris:

Kr. 550,-
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Torsdage kl. 18.30-20.00

Sløjd:
Hvis du elsker at arbejde med træ, sav, boremaskine, hammer og en masse
andet værktøj, er dette hold helt sikkert noget for dig! Du har mulighed for at
lave en hel masse forskellige ting—f.eks. Et fuglehus, en cd-holder, en æske
eller måske en flot ølkasse! Næsten kun fantasien sætter grænser :)
Der er inkluderet 125,- i prisen til materialer.
Lærer:

Søren Bech-Willumsen

Pris:

Kr. 675,-
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Torsdage kl. 17.30-20.00

Madlavning:
Kom og vær med til at lave din egen aftensmad! Og det bedste ved det er… At
du selv kan være med til at bestemme, hvad I skal have at spise!
Du kan lære at lave mange lækre ting, såsom pizza, pastaretter, salat eller som
vi ved mange af jer elsker; god gammeldags dansk mad! Så kom og vær med,
for det bliver super hyggeligt :)

Pris PR.GANG! Kr. 30,Lærer:

Morten Jørgensen

Pris:

Kr. 550,7

Torsdage kl. 18.30-20.00

Kreativitet og hyggeligt samvær
Dette hold er for de kreative! – Kun fantasien sætter grænser !
Du kan lære en masse forskellige ting, f.eks. At male og lave flotte og
”professionelle” billeder, tegne med farveblyanter og blyanter. Du kan enten
lave ting til dig selv eller gaver til familie eller venner.
Man kan også spille spil, lægge puslespil eller lave perleplader.
Der er skruet max op for hyggen! Vi sidder i kantinen, hvor der også er mulighed for at hygge med madholdet :)
Lærer:

Line Petersen

Pris:

Kr. 550
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Torsdage kl. 18.30-20.00

IT og computer – Hold 1:
Er computer noget for dig? Har du en pc derhjemme, som du gerne vil lære at
bruge? Så er IT-holdet måske noget for dig!

Du kan spille spil, tegne, tage digitale billeder, skrive e-mails, se sjove film, høre
din yndlingsmusik og meget meget mere. Man kan bl.a. også være med til at
skille en computer ad for at lære hvad der er indeni – bagefter ser vi om vi kan
samle den igen!
Du kan lære at bruge Facebook eller andre sociale medier, og vi hjælper dig også gerne med din telefon!
Man kan utroligt mange ting med computer, så kom og vær med!
Vi lover at det både bliver hyggeligt og sjovt at være her :)
Lærer:

Anders Skovgård Olsen

Pris:

Kr. 550,9

Torsdage kl. 18.30-20.00

IT og computer – Hold 2:
Vi har heldigvis mange computernørder i aftenskolen, så vi har valgt at lave et
ekstra hold! :)
Holdet laver de samme ting som hold 1, det foregår bare i et andet lokale og
med en anden lærer. I kender dog allerede læreren fra sidste års IT-Hold og fra
Klubben. Nogle gange kan vi finde på at slå holdene sammen, og så hygger vi i
stor stil!
Lærer:

Lasse Pedersen

Pris:

Kr. 550,10

Vigtig information!! COVID-19!
Flere af aftenskolens elever er særligt udsatte helbredsmæssigt. Vi opfordrer
derfor fortsat alle elever til at blive hjemme fra aftenskolen, hvis man har
symptomer på COVID-19. Vi håber på at alle bosteder vil støtte eleverne i
dette tiltag. Hvis man er i tvivl om det er forsvarligt at en bruger deltager i
aftenskolen, er man meget velkommen til at kontakte aftenskolelederen.
I aftenskolen og klubben vil der bl.a. være sprit tilgængeligt og lærerne vil i så
vidt muligt omfang støtte eleverne til at holde afstand mellem hinanden. Derudover vil der i aftenskolen og klubben være et øget fokus på rengøring.
NB! Deltagelse på aftenskolens hold og i klubben er på eget ansvar.
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- Her er et par billeder af tre skønne og festlige gutter, som altid er i dejligt humør! =) Bare for at det hele ikke bliver alt for alvorligt ! =)
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Pilehaveskolens Aftenskole er på Facebook!
Aftenskolen har fået oprettet en Facebook side, hvor der løbende vil komme
lidt informationer samt billeder af aftenskolens brugere. Dette er også en
måde at holde kontakt på, når aftenskolen holder pause fra april til september.
Siden vil også blive brugt en del af aftenskolens 2 IT hold, som er begyndt at
arbejde med at bruge de sociale medier.

Søg på ”Pilehaveskolens Aftenskole” på Facebook, og anmod om medlemskab, hvis du har lyst til at kigge med.
- Kun relevante personer og andre der har relation til aftenskolen bliver accepteret ind i gruppen.
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Yderligere information:
Hvis man ønsker at skifte hold efter nytår, ønsker at stoppe i aftenskolen
eller vil foretage en anden form for ændring, da kontaktes aftenskolelederen inden sæsonstart.
Der vil løbende blive uddelt sedler vedrørende ekstraordinære arrangementer. Disse udleveres i Klubben eller på aftenskolens hold.

- Der gives ingen ny aftenskolefolder efter nytår.
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LÆRErE:
Line Petersen

René Schelbeck

Lasse Pedersen

Søren Bech-Willumsen

Morten Jørgensen

Anders Skovgård Olsen

KLUB:
Morten Jørgensen,

26 79 89 43

Anders Skovgård Olsen, leder

53 51 09 99
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Hver torsdag efter undervisning, kan du komme i
KLUBBEN fra kl. 20-21.30
Her kan du købe sodavand, lyse øl, pølser, kage, kaffe,
slik, toast og meget andet.

Det er gratis at komme i Klubben og alle er velkomne!
Der vil løbende blive afholdt arrangementer både I og
uden for Klubbens åbningstid.
Vi snakker, danser til diskotek, spiller spil, laver forskellige aktiviteter og møder en masse søde mennesker.
Så kom og vær med for at opleve alt det sjove!
Vi glæder os til at se dig =)
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INDMELDELSESBLANKET
Der SKAL skrives 2 fag
1.
2.
_______________________________________________________________________

Navn:
______________________________________________________________________

Adresse (vigtigt):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
CPR.nr.(alle 10 cifre):
_
_______________________________________________________
TLF.nr.:
_______________________________________________________
Kommune:
_______________________________________________________
Evt. betalingskommune:
_______________________________________________________________________
Tilmeldingsblanketten afleveres d. 16. september til indskrivning. Information om tilmelding kan også sendes uden cpr. nr. til mail: anskol90@gmail.com
inden d. 22. september.
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