SOMMERCAMP
i Hjørring

FOR 10 – 15 årige
TIRSDAG 6. - FREDAG 9. AUGUST
Sidste uge af din sommerferie

SOMMERCAMP 2013
Vi gentager succesen fra de sidste par år med SOMMERCAMP for alle unge i Hjørring
kommune i alderen 10 - 15 år i uge 32, som er sidste uge af skolernes sommerferie.
Der er tale om 7 camp-tilbud, hvor deltagerne får mulighed for at fordybe sig i en af
nedenstående aktiviteter. Der arbejdes i løbet af ugen med udvikling af elementære
færdigheder og fordybelse på de respektive camps.
Tidspunkt:

Tirsdag den 6. august – fredag den 9. august
Alle dage fra kl. 9.15 – 14.15.

Du kan vælge en af nedenstående 7 camps:
•
•
•
•
•
•
•

Badminton-camp
Fodbold-camp
Læseløft dansk, litteraturlæsning
Matematik, med fokus på elementære færdigheder
Springgymnastik-camp
Sund Mad-camp
Tysk, forbereder eleverne til tysk i 7. kl. på HPR (gratis)

24 pladser
32 pladser
16 pladser
16 pladser
24 pladser
16 pladser
24 pladser

Fælles program for de fire dage
Deltagerne møder hver dag kl. 9.15 i skolegården på Hjørring Private Realskole
Campaktiviteterne starter ca. kl. 9.30.
Frokost ca. kl. 11.45 -12.30.
De enkelte camps slutter hver dag kl. 14.15.
Spørgsmål vedr. de enkelte camps
Kan rettes til Henrik Frand-Madsen, telefon 9623 1202 eller 2835 1275 eller pr. mail
hf@hpr.dk
Pris 375,- kr. pr. deltager
Deltagerbetalingen dækker materiale- og transportudgifter, lønudgifter til undervisere, frokost, juice/frugt hver dag, camp T-shirts samt entré til Vandhuset om
fredagen.
Badetøj
Alle deltagere bedes medbringe badetøj og håndklæde fredag den 9. august, idet
alle camps denne dag sluttes af i Vandhuset.
Tilmelding: senest onsdag den 22. maj - dog efter ”først til mølle-princippet”
Tilmeldingen sker ved indsendelse af nedenstående tilmeldingsblanket til
hpr@hpr.dk og indbetaling af deltagergebyr til bankkonto: reg.nr. 9001 – Kontonr.
457 721 5362 Husk at påføre elevens navn, skole, cpr.nr., mobilnr. og e-mail på
den elektroniske indbetaling. Eleven er optaget, når deltagergebyret er betalt.
Med venlig hilsen
Henrik Frand-Madsen
Campleder

Badminton camp
Der arbejdes med






Udvikling af deltagernes tekniske færdigheder og kampsituation
Udvikling af deltagernes taktiske forståelse for badmintonspillet
Udvikling af deltagernes forståelse og evne for spillet
Der spilles kampe de fire dage
Der arbejdes med skabelse af den gode relation på tværs af deltagerne

Formål:




Give deltagerne et tilbud om fire dages ekstra badmintontræning
Styrke de sociale relationer mellem deltagerne
Give deltagerne en fælles oplevelse i Vandhuset

Målgruppe:

10 - 15 årige

Sted:

Der trænes i badmintonhallen, Hjørring

Instruktører:

Trænere fra Hjørring Badmintonklub

Fodbold-camp
Der arbejdes med:





Udvikling af spillerne tekniske færdigheder og kampsituationen 1:1
Udvikling af spillerne taktiske forståelse og placering på banen
Udvikling af spillerne forståelse og evne for pasningsspillet
Der arbejdes med skabelse af den gode relation imellem spillerne

Formål:




At give spillerne et tilbud om fire dages ekstra fodboldtræning
At styrke de sociale relationer mellem deltagerne
At give eleverne en fællesoplevelse i Vandhuset

Målgruppe:

10 - 15 årige

Sted:

Der trænes på enten HI’s eller Fortunas anlæg.

Instruktører:

DBU-fodboldskoleinstruktør, fra DBU’s fodboldskole

Springgymnastik camp
Der arbejdes med:




Udvikling af deltagernes tekniske færdigheder inden for springgymnastik
Der arbejdes med udvikling af deltagernes springkraft og bevægelighed
Der arbejdes med skabelse af den gode relation på tværs af deltagerne

Formål:




Give deltagerne et tilbud om fire dage med målrettet springgymnastik
Styrke de sociale relationer mellem deltagerne
Give deltagerne en fælles oplevelse i Vandhuset

Vi har til formål med campen at styrke elevernes faglighed i gymnastikken ved fordybelse
med akrobatik, styrketræning, behændighed, rytme og spring. Vi vil gennem campen
forsøge at rykke deltagernes sociale og faglige kompetencer igennem forskellige moduler
med stigende progression. Vi vil sammensætte de forskellige moduler til en opvisning i
UCN hallen, hvortil vi vil benytte airtrack og springgrav, således deltagerne går fra
campen med nogle gode oplevelser.

Målgruppe:

10 - 15 årige

Sted:

Der trænes på Hjørring Seminariums idrætshal med springgrav og i
gymnastiksalene på Hjørring Private Realskole

Instruktør:

Instruktører fra DGIs Gymnastikforeninger

Sund mad camp
Der arbejdes med:





Hvordan der kan laves en sund frokostmenu og andre måltider
Hvordan skabes gode vaner i køkken omkring madlavning
Praktisk madlavning hver dag til de øvrige campdeltagere
Der arbejdes med skabelse af den gode relation på tværs af klasser og klassetrin.

Formålet med Sund-Mad-campen er:





At give deltagerne viden om, hvad sund mad er
At give deltagerne et tilbud om intensivt læring omkring det at arbejde i et køkken og
tilberede en sund frokostmenu
At styrke de sociale relationer mellem deltagerne
At give deltagerne en fællesoplevelse i Vandhuset

Målgruppe:

Elever i 6. - 8. klasse

Sted:

Hjemkundskabslokalet på Hjørring Private Realskole

Instruktør:

Marianne Weinkoff og Kaj Løgstrup

Læseløft dansk
Der arbejdes med:





Litteraturlæsning, der passer til elevens niveau og interesse
Der arbejdes med forskellige læseteknikker/strategier
Der arbejdes med indholdsforståelse
De læste tekster vil blive drøftet i mindre grupper

Formål:
 Eleven bliver en bedre og hurtigere læser
 Eleven øger læseforståelsen og indholdet af tekster
 Styrke elevens læsefærdigheder og hastighed

Målgruppe:

Elever i 4. - 8. klasse

Sted:

Hjørring Private Realskole

Instruktører:

læsevejleder Annette Larsen, Hjørring Private Realskole

Matematik-løft
Der arbejdes med:
 De grundlæggende færdigheder inden for matematik
 Der arbejdes med matematik på en ny og praktiskrelateret måde
 Gøre eleverne nysgerrig omkring matematikkens anvendelse

Formål:
 Styrke elevernes grundlæggende færdigheder i matematik
 Svage elever får mere lyst til matematik

Målgruppe:

Elever i 4. - 8. klasse

Sted:

Hjørring Private Realskole

Instruktører:

Matematiklærer fra HPR

Tysk
Denne camp er for elever, der starter på HPR i 7. klasse, og endnu ikke har haft tysk på
skoleskemaet. Der er tale om et intensivt tysk-kursus, der forbereder eleverne på at
starte i 7. klasse på HPR.
Ved gennemførsel af dette intensive tyskkursus er det unødvendigt at eleverne tager
valgfaget ”begyndertysk” i første semester i 7. klasse.
Dette kursus er GRATIS, da det er et led i forberedelsen til undervisningen i 7. klasse.

Der arbejdes med:




De grundlæggende færdigheder inden for tysk: tal, farver, simple sætninger
Der arbejdes med tysk på en ny og praktisk orienteret måde
Den praktisk/musiske dimension inddrages i tyskundervisningen

Formål:



Udvikle elevernes tyskfærdigheder, så de har et grundlag for at starte op i 7. klasse
på HPR
Gøre eleverne nysgerrige og interesserede i det tyske sprog og kultur

Målgruppe:

Elever i kommende 7. klasse 13/14

Sted:

Hjørring Private Realskole

Instruktører:

Jörg Brüning

TILMELDING TIL SOMMERCAMP
den 6. - 9. august 2013 i Hjørring
Senest tilmelding onsdag den 22. maj – men det er efter først til mølle princippet.
Elevnavn:

CPR-nr.:

Klasse i skoleåret 2013/14 og skole:
Adresse:
E-mail:
Elevens mobil nr.
Forældres mobil nr.

Bestilling af T-shirt: (Sæt ring om den ønskede størrelse):
152

164

172

XS

S

M

L

Jeg søger optagelse på følgende camp i prioriteret rækkefølge: (1-6)

Badminton

Fodbold

Springgymnastik Sund mad

Læseløft dansk

Matematik-løft

Tysk

Dato: ______________ Forældreunderskrift: ________________________________
Teknisk arrangør: HPR SPORT OG KULTUR

