
Drømmer du om en sjov 
og lærerig sommer?

Tilmeldingen er åben på 
timeglasset.dk Læring på rekordtid

Aktiv  
sommer 
i Sønderborg. 

Uge 27, 28, 32

9 spændende forløb. 3 til 8 halve dage. Max. 4 personer pr. hold. 



  
Aktiv sommer med Timeglasset 2021 
Beskrivelser af forløb på næste side 
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Bliv mester I danskfaget 
grammatik og 
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Bliv mester i danskfaget 
Lær at skrive smukt og 
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Aktiv sommer med Timeglasset 

Aktiv Sommer i Timeglasset byder på et væld af muligheder for dig, der gerne vil udfordres fagligt 
samtidig med, at du har det sjovt sammen andre. 

Hos os lærer du på rekordtid at mestre færdigheder, som du har glæde af fremover. Måske er det 
lige det lille skub, der gør, at du føler dig mere klar til at starte efter ferien, eller til at starte på en 
ungdomsuddannelse. 

Alle forløb er på 12 timer, fordelt over 4, 6 eller 8 undervisningsdage. Der er indlagt en halv times 
pause hver dag, hvor du får serveret brød og frugt i gårdhaven. 

Vi kører formiddagshold og eftermiddagshold. Tidspunktet er 9.00-12.30 eller 13.00-16.30 

Der er 4 pladser på hvert hold. 

Vi har valgt ikke at sætte aldersgruppe 
på holdene, da vores erfaring er, at det 
er sjovt at være sammen med andre på 
tværs af alder og køn. 

Prisen er kr. 3.950,- pr. forløb. (Betaling 
ved tilmelding). 

Tilmelding på: https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb

Dagen før opstart modtager du en sms fra din lærer. 

Her får du at vide, hvis du skal medbringe noget til forløbet. 

Vi glæder os til at se dig! 

Sommerhilsener fra os alle i Timeglasset 

Jannie, Andrea, Charlotte og Susan 

- Ved spørgsmål til holdene – kontakt Susan på 40503220

https://timeglasset.dk/forloeb-boern-unge/sommerferieforl%C3%B8b
https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb/


Uge 27  Engelsk sprogskole 

Tid Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9.00-12.30 

Sted Holger Drachmanns Gade 6, Sønderborg 

Beskrivelse Drømmer du om at opleve verden, men synes, at det er svært at finde 
mod til at sige det, du gerne vil på engelsk? 

Vi rejser ud i verden sammen – lige derhen, hvor du drømmer om. 
Der skal planlægges, hvad du kan opleve, hvor du skal bo, hvad man kan spise og 
meget mere til … Og alt dette planlægger vi på engelsk. 
Der vil indgå skriftlighed, læsning, opsøgende arbejde, kreativitet og en masse 
talt engelsk! Kommunikation på mange måder. Det bliver SÅ fedt! 
Så, måske har Corona begrænset dine ‘rigtige’ rejsemuligheder i denne sommer, 
men den skal ikke stoppe os i at forberede os på netop vores drømmerejse, og 
opdage verdenen, gennem en virtuel platform. 

Jeg glæder mig meget til at opdage verden med dig! 

Underviser Charlotte Marianne Duun

https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb Tilmelding 

https://timeglasset.dk/forloeb-boern-unge/sommerferieforl%25C3%25B8b
https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb


Uge 
27+28 

Matematikboost 

Tid Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 13.00-16.30 

Sted Holger Drachmanns Gade 6, Sønderborg 

Beskrivelse Kender du følelsen af, at matematik indimellem kan virke så irriterende 
uoverskueligt og ikke til at forstå? 

Bare rolig, du er ikke den eneste. 

Så kom og tag et lyn-matematik-boost sammen med mig. 

Vi vil gennemgå den grundlæggende matematik og herfra udvide til at arbejde med 
områder som procent, brøker, geometri, funktion og mere til. 

Det der adskiller sig fra den ‘normale’ matematikundervisning vi kender fra skolen 
er, at vi vil gøre matematikken legende og levende.,,,. Vi vil endda bruge 
Sønderborgs fantastiske muligheder som afsæt for noget af matematikken, for har 
du måske nogensinde fundet ud af, hvor meget rytterstatuen vejer? Nej, det tænkte 
vi nok. Så kom og find ud af det med os og få styr på de matematiske regneregler. 

Jeg glæder mig til at se dig og få en skøn uge! 

Underviser Andrea Steffensen – andrea@timeglasset.dk 

Tilmelding https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb 

https://timeglasset.dk/forloeb-boern-unge/sommerferieforl%25C3%25B8b
https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb


Uge 28 Engelsk ordblindeforløb

Tid Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 9.00-12.30 

Sted Holger Drachmanns Gade 6, Sønderborg 

Beskrivelse 
Synes du, at ordene er begyndt at danne mening for dig på dansk, men nu er 
de bare så svære at få udtalt rigtigt på engelsk? 

Så fortvivl ikke… Vi har her i sommeren oprettet et forløb for dig, som gerne vil have 
hjælp til at imødekomme og arbejde med din ordblindhed når du skal lære engelsk! 
Vi vil på dette forløb få skabt en værktøjskasse til dig, så du kan knække engelsk 
lyde, stavelsestyper og vokalernes lyde.  
Alt efter, om vejret er med os, så kan det være, at noget af undervisningen vil 
foregår udenfor. 
Jeg glæder mig til at se dig og få en skøn uge! 

Underviser Charlotte Marianne Duun 

Tilmelding https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb 

https://timeglasset.dk/forloeb-boern-unge/sommerferieforl%25C3%25B8b
https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb


Uge 27 Ordblindeboost fortsættere 

Tid Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 13.00-16.30 

Sted Holger Drachmanns Gade 6, Sønderborg 

Beskrivelse 
Er du ordblind, og har bare lyst til at blive endnu mere sikker i din 
tilgang til skolelivet? 

Så kom med på dette forløb, hvor vi gennem leg og spil har fokus på 
morfemer, endelser og de betingede lyde. 
Følelsen af at mestre bogstaver, ord og sætninger som aldrig før, er den 
følelse, som du skal gå hjem med torsdag, når vi siger ”God sommerferie” til 
hinanden. 
Det er en forudsætning, at du kan den lydrette stavning, for at deltage i 
forløbet. 
Vi vil være både ude og inde afhængig af vejret. 

Jeg glæder mig til at se dig og få en skøn uge! 

Underviser Jannie Schønwandt - jannie@timeglasset.dk 

Tilmelding https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb 

https://timeglasset.dk/forloeb-boern-unge/sommerferieforl%C3%B8b


Uge 27-28-
32 

Hurtiglæsning 

Tid Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 13.00-16.30 

Sted Holger Drachmanns Gade 6, Sønderborg 

Beskrivelse 
Vil du forkæle dig selv med læsning hen over sommeren? 
Eller måske skal du til læseprøve på uni? 
Kan du nå en læsehastighed på 500 ord pr. minut? 

Hvor hurtigt læser du egentligt? Ved du det? 

Vi tilbyder en eksklusiv mulighed for at optimere din læsehastighed på bare 4 
uger. Har du intentionen om at læse mere i din dagligdag eller reducere 
lektiemængden? Mængden kan vi ikke ændre på, men tiden du forbruger, kan 
vi afhjælpe. 

Kurset byder på læsning i selvvalgt roman samt teknikker til at øge din 
hastighed. Ved start afholdes en læseprøve som gentages ved afslutning, samt 
forskellen på start og slut læste ord pr. minut. 

Kom 2 gange i ugen igennem 3 uger hen over sommeren og tak dig selv resten 
af livet for at investere i dig selv. 

Jeg glæder mig til at se dig og få et dejligt forløb sammen! 

Underviser Susan Rosenberg – susan@timeglasset.dk 

Tilmelding https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb 

https://timeglasset.dk/forloeb-boern-unge/sommerferieforl%C3%B8b


Uge 28 Bliv mester i danskfaget 
– grammatik og tegnsætning

Tid Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 13.00-16.30 

Sted Holger Drachmanns Gade 6, Sønderborg 

Beskrivelse 
”Skal vi spise farmor?” - eller ”Skal vi spise, farmor?” 

Lad os i fællesskab undersøge om kannibalisme er at foretrække frem for 
familiemiddag med farmor…… 

Der er stor risiko for at blive misforstået, hvis ikke man har styr på sin 
tegnsætning. Læs lige sætningen ovenfor igen……forstod du forskellen? 

På dette forløb får du styr på endelser, besværlig dansk grammatik og ikke 
mindst tegnsætning. I løbet af tre intensive eftermiddage får du indlært regler, 
der gør dig i stand til at få helt styr på det smukke danske sprog. Til sidst, kan 
du slet ikke forstå, at du har syntes, at det hele var så svært. 

Jeg glæder mig til at se dig og få en skøn uge! 

Underviser Jannie Schønwandt - jannie@timeglasset.dk 

Tilmelding https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb 

https://timeglasset.dk/forloeb-boern-unge/sommerferieforl%C3%B8b
https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb/


Uge 32 Bliv mester i danskfaget 
- Lær at skrive smukt og indlevende

Tid Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 13.00-16.30 

Sted Holger Drachmanns Gade 6, Sønderborg 

Beskrivelse 
Hvordan starter man et essay? Hvordan skriver man en indledning 
og en god afslutning på sit debatindlæg? Og hvad er en kronik? 

Disse og mange flere spørgsmål bliver du meget klogere på, når vi sammen har 
tilbragt 3 fantastiske eftermiddage. 

Du sætter dig på en bænk og iagttager, hvad du ser, føler, tænker og oplever, - 
hvad mon der kan opstå ud af disse observationer, når du griber pennen? Kom 
og få og bliv skarp på en del af danskfaget! 

Vi får styr på forskellige genrer, så du kan føle dig tryg til årsprøver og eksamen 
i dansk. 

Kom og deltag 3 x 4 timer, og bliv klogere på, hvordan du skelner den ene 
genre fra den anden. 

Jeg glæder mig til at se dig og få en skøn uge! 

Underviser Jannie Schønwandt  - jannie@timeglasset.dk 

Tilmelding https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb 

https://timeglasset.dk/forloeb-boern-unge/sommerferieforl%C3%B8b
https://timeglasset.dk/sommerferieforloeb/



