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Det er med stor glæde, at vi fra Langagerskolens side igen i år kan 
tilbyde aftenåbning for 6 - 10 klasses elever i helhedstilbuddet

Vi holder aftenåbning hver torsdag fra kl 16.00-19.45 i alle skoleuger

Det er en fantastisk mulighed for eleverne for at mødes på tværs af 
grupper og alder og knytte kontakt og venskaber Vi har oplevet mange 
nye positive relationer, som tages med ind i skoledagen 

musik og hallen er et hit 

Vi tilbyder varierende aktiviteter, som eleverne kan tilmelde sig  Det 
kan bla være ture ud af huset, kreative forløb, køkkenaktiviteter, di-
verse spil fx brætspil, Uno og lignende, PC, film mm

Ca en gang om måneden spiller vi banko med små gevinster

Derudover er der mulighed for at være med i udeaktiviteter fx  stik-
bold, Højen eller gå i hallen  En anden mulighed er fitness  Vi har 
kontakt til et fitnesscenter i nærheden, så hvis der er interesse for 
det, er vi klar 

Vi er altid meget åbne overfor nye forslag både til ture og aktiviteter
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Aftenåbningen holder til i bygning 8  Vi benyt. ter os ligeledes af 
skolens forskellige udearealer og faglokaler, hvor især 
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Turene ud af huset i det forgangne år er bla  gået til bowlinghal. -
len, Bruuns Galleri, Bazar Vest, minigolfbanen, springhallen, lasergame, 
Dokk1, Matrix, McDonald's m.m . 
Der vil altid være personale i eller omkring aktiviteterne .
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Sådan ser programmet ud for aftenåbningen 

16.00 Eleverne møder ind og registrerer sig Herefter vælger de en 
aktivitet 

16.30 Mulighed for tur til Spar 
16.30-18.00  Den valgte aktivitet 
18.00-18.30  Tid til aftensmad – husk selv at medbringe dette eller 

evt  penge til at købe noget i Spar 
18.30-19.30  Fortsættelse af aktiviteter 
19.30-19.45  Oprydning Busserne kommer kl 19.45, hvor alle er klar til 

afgang

Tilmelding 
Kontakt venligst Langagerskolen på tlf. 86 28 73 55. 

Aftensmad 
Eleverne skal selv medbringe aftensmad Der vil være mulighed for at varme 
mad i ovn eller mikroovn Der er også mulighed for at købe ind til aftensmad 
på Sparturen 

Spar 
Hver gang er der mulighed for at tilmelde sig en fællestur til Spar kl 16.30 
Eleverne medbringer selv penge til eventuelle indkøb 
Hvor mange penge der må bruges, og hvad der må indkøbes aftales med 
forældrene 
Der er altid personale med på Sparturen  Eleverne må ikke selv gå derned i 
aftenåbningstiden 

Personale 
Personalet i aftenåbningen er sammensat på tværs af skolens teams Der er 
ét stk  personale til stede fra hvert team i udskolingen, således at eleverne 
har en kendt person i deres nærhed 
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I aftenåbningens åbningstid kl. 16-20 vil der altid være mulighed for at 
komme i kontakt med personalet på telefon nummer 22 65 64 66 .

Første gang i dette skoleårs aftenåbning er torsdag den 1. september 2022.

Med venlig hilsen
Os i aftenåbningen 
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