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Din lokale EL-salgsbutik

   Gutenbergvej 1 - 9510 Arden - Tlf. 98 56 16 66 - 40 87 73 63

Se aktuelle tilbud på www.ardenel.dk

•  Store og små el-artikler 
og el-apparater 

•  Hvidevarer og hvidevareservice 

•  Lamper til inde- og ude 

•  Salg af el-materiel 

•  Tyverialarm, videoovervågning 
og adgangskontrol 

•  Varmepumper luft/luft, 
jordvarmeanlæg og ABA-anlæg 

•  Boxer-abonnement 

•  Serviceaftaler og døgnvagt

Din lokale El-salgsbutik
- Kæmpe udvalg, grundig rådgivning og god service

Skørping • Mail: jsgulvserviceaps@gmail.com

Tlf. 23 36 75 55

GULVE
I DEN BEDSTE KVALITET

Vil du ha’ et GODT TILBUD?  

• Gulvafslibning • Eksklusive design-gulve • Vinyl

• Trægulve • Tæpper • Linoleum • Epoxy

BÅDE PRIVAT
OG ERHVERV

KVALITET OG SERVICE I TOP

 – PRISER I GULVHØJDE!

RING OG AFTAL 

ET BESØG
Så kigger vi forbi, 
udregner en pris og 
fortæller hvornår, 
vi kan udføre opgaven. 

NEMT OG HELT 

UFORPLIGTENDE

LÆRINGSLOKOMOTIVET, RE-
BILD Ungdomsskoles inten-
sive læringsforløb, skal i år 
afholdes for fjerde gang, og 
de unge, der skal med i år, 
var torsdag 30. juli inviteret 
til en “pre-camp”, med for-
målet: at lære hinanden bed-
re at kende inden campstart 
sidst i august.

Læringslokomotivet skulle 
egentlig allerede være ”kørt 
fra perronen” i foråret, men 
så gjorde covid-19 sit ind-
tog, og pludselig måtte hele 
ansøgningsprocessen gen-
tænkes.

Der var ikke mulighed for 
at holde et infomøde for de 
interesserede, og lærerne på 
skolerne var sendt hjem og 
var derfor ikke så tæt på ele-
verne i dagligdagen.

Altsammen har det bety-
det, at ansøgningsprocessen 
i denne omgang har været 
noget mere distanceret end 
tidligere.

Med stor hjælp fra en ræk-
ke kontaktpersoner ude på 
skolerne kom ansøgninger-
ne dog i hus, og midt i juni 
sad 19 nervøse og meget 
stille unge mennesker sam-
men med deres forældre 
klar til opstartsmøde – det 
var først nu de rigtig fik at 
vide, hvad de havde meldt 
sig til.

Heldigvis så hverken unge 
eller forældre skræmte ud, 
da de forlod mødet. 

Planen herfra var, at de 
unge først skulle mødes i 
slutningen af august til før-
test og så igen på campen i 
september.

Pludselig viste der sig dog 
en ny mulighed, da landets 
kommuner lige inden som-
merferien fik stillet midler 
til rådighed til øremærkede 
sommeraktiviteter, der kun-
ne være med til at gøre en 
forskel for børn og unge med 
særlige sociale og faglige be-
hov. 

Læringslokomotivet i Re-
bild er netop sådan et forløb, 
der kombinerer et løft af fag-
lige-, sociale- og personlige 
kompetencer.

- Og da indflyvningen til 
læringslokomotivet i år har 
været anderledes end tidli-
gere grundet covid-19, valg-
te vi at prioritere, at de unge 
fik mulighed for at mødes og 
styrke deres relation inden 
start på camp.

- Vi håber, at det kan gøre 
det lettere for de unge, når 
de skal møde ind på campen 
31. august, forklarer ung-
domsskoleleder, Jens Skov 
Jørgensen.

Sjovt og hyggeligt
15 af de kommende lærings-
lokomotiv-deltagere blev 
derfor en grå torsdag sidst i 
sommerferien sat af på par-

keringspladsen ved Rebild 
Bakker. 

De var stille, men stilhe-
den forsvandt hurtigt, da 
navnelegene kom i gang. 

Da alle efterhånden havde 
fået styr på navnene, besøg-
te de Vivi Schnefeld på Re-
bild Vandrehjem. 

De fire uger i september er 
det nemlig her, de unge skal 
bo og knokle.

Derefter gik turen mod 
Skørping. 

De unge blev sendt på 
speeddate med en stak 
spørgsmål i hånden - og så 
gik det ellers over stok og 
sten. De langbenede knejter 
satte tempoet, mens de unge 
spurgte hinanden om alt, li-
ge fra hvordan deres værel-
ser ser ud til, hvad der kan 
gøre dem virkelig glade. 

Da de unge bagefter an-
kom til Ungecenter Øst i 
Skørping, stod der samar-
bejde på menuen.

- Må vi ikke godt spise 
skumfiduserne, lød det fra 
flere af drengene, da de un-
ge holdvis skulle se, hvem 
der kunne bygge det højeste 
tårn af skumfiduser og spa-
ghetti.

Der blev afprøvet forskelli-
ge teknikker til at bygge 
tårn, og flere var rundt for at 
kigge på de andres tårne.

- De unge fandt allerede på 
opstartsmødet ud af, at fæl-
lesskabet spiller en væsent-
lig rolle, når de skal være på 
campen, og derfor var der 

også indlagt en smagsprøve 
på samarbejde i løbet af pre-
campen, forklarer Sabrina 
Munk, projektleder for læ-
ringslokomotivet.

Efter frokost var der både 
tid til en omgang rundbold, 
et slag bordtennis og et slag 
uno.

- Det har været sjovt…, 
konkluderer Marie Janum, 
mens Jacob Wilhjelm tilfø-
jer: Og hyggeligt.

Samme opfattelse har og-
så Sabrina Munk.

- Alt i alt var det en rigtig 
god dag, og forhåbentlig kan 
pre-campen være med til at 
give de unge lidt mere ro på 
inden campstart.

- Det kan være lidt lettere 
at møde ind på camp, når 
man føler, at man ved, hvem 
de andre er. De er i hvert fald 
ikke stille mere, konstaterer 
projektlederen og tilføjer:

- Næste gang de unge skal 
se hinanden er til før-test - og 
der er det måske også meget 
rart, at de allerede nu ken-
der hinanden lidt.

Mere uddybende oplys-
ninger om læringslokomoti-
vet kan findes på hjemmesi-
den http://rebildungdoms-
skole.dk/laeringslokomoti-
vet

På prøvetur med  
Læringslokomotivet
TURBOINDLÆRING: Pre-camp gav unge mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende, inden det i september går løs for alvor 

En af samarbejdsøvelserne i forbindelse med pre-campen gik ud 
på at bygge så højt et tårn som muligt at spagetti og skumfiduser.  
Privatfoto

Bryd ud af køen Bliv synlig på nordjyskejob.dk


