
 

Kære underviser / kommende underviser i ungdomsskolen 
 
For at vi og bestyrelsen kan tage stilling til hvilke hold ungdomsskolen skal tilbyde i den nye sæson, har vi brug 
for nogle informationer omkring det hold du godt kunne tænke dig at tilbyde. De informationer kan du finde i 
dokumentet: 2022 – 2023 Skema til holdønsker.  
  
Du skal udfylde et skema for hvert hold og sende det som et WORD-dokument, ikke som PDF, ODT mv. til 
ungdomsskolen@slagelse.dk. 

 
Skal dit hold være klar på hjemmesiden fra sæsonstart, skal du indsende senest den 29. maj 2022.  
 
Du kan hele året rundt indsende holdønsker, og hvis vi synes dit hold er en god idé, vil du blive indkaldt til en 
samtale, hvor vi aftaler det videre forløb. 
 
TÆNK GERNE UD AF BOXEN i forhold til tid, form og indhold (din undervisning kan foregå en gang om ugen over 
en periode/hele sæsonen, den første lørdag i måneden, en/to/tre weekends, forår, efterår osv.). 
 
Hvis du er ny underviser i ungdomsskolen må du gerne skrive lidt om dig selv, fx din baggrund, uddannelse, 

fritidsinteresser, andre jobs med videre i din mail. 

 

Information om ungdomsskolesæsonen 2022 - 2023: 

➢ Der afholdes personale- & opstartsmøde med MED-status for alle ansatte i ungdomsskolen:  
Torsdag den 8. september 2022, kl. 18 – 20. Indbydelse og dagsorden udsendes ultimo august. 
 

➢ Ungdomsskolens hovedsæson starter den 12. september 2022 og slutter den 31. marts 2023.  
 

➢ Hele sæsonen afsluttes med et stort fælles Forårs Show-Off torsdag den 30. marts 2023, hvor alle forventes 
at deltage med elever og aktiviteter (mere info senere ☺).  

 
➢ Der er normalt ikke undervisning i efterårsferien (uge 42), juleferien (uge 51, 52,1) og vinterferie (uge 7). Du 

kan dog sagtens tilbyde hold der ligger udenfor hovedsæsonen og i ferier. 
 
➢ Vi afholder fælles juleafslutning torsdag den 15. december 2022, hvor du forventes at deltage med dine 

elever, nærmere herom senere. 
 
➢ Undervisningen på hverdage kan tidligst starte kl. 16.00 og skal være slut senest kl. 21.30. Blot til info: så har 

vi de sidste sæsoner oplevet, at eleverne primært tilmelder sig hold, der starter ved 16./16.30-tiden. 
 
➢ Hvis du ikke på nuværende tidspunkt kan fastsætte på hvilken ugedag og/eller tid du kan undervise, så notér 

på det på holdønskeskemaet og skriv gerne hvornår du kan give endelig besked. 
 
Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte undertegnede. 
 

Mange ungdomsskolehilsener fra 
 

 Anne Gade Nielsen 
Afdelingsleder 
Tlf. 30 55 78 38 

 
/ 

Hanne Mejlstrøm 
Souschef 

Tlf. 51 24 29 30 
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