
FUS CAMP
PÅ FRIJSENBORG EFTERSKOLE

2020

FAGLIG  
OG KREATIV
UDFORDRING

Har du lyst til at opleve Frijsenborg Efter-
skole, så har du chancen nu. Du kan vælge 

mellem fagene Friluftsliv, Science eller 
Kok Amok. Derudover får du mulighed 

for at snuse til stemningen og fælles-
skabet på en efterskole. 

Hvornår: 
  14. - 15. marts, 2020

Aldersgruppe: 
 For alle 6.-8. klasse



SCIENCE
Kan 
vi virkelig 
flytte til Mars? 

Elsker du også raketter og Mars robotter, 
så kom på Science på Frijsenborg Efter-
skole. Vi skal bygge vores egne raketter 
og gennemføre forskellige udfordringer 
med vores Mars robotter. 

Vores forventninger til dig: Du skal kunne 
lide naturfag på den fede måde. Hvis du 
kan sige ja til det, så kan du deltage på 
Science på FUS Camp. Der er ikke for-
ventninger om faglige forudsætninger.



FR
IL

U
FT

SL
IV

KOK AMOK

Imponer 

din bedstemor med 

en velanrettet trerettersmenu eller 

lær at lave en scoremiddag. Vi laver 

mad fra bunden af gode råvarer med 

fokus på både kavalitet og æstetik. 

Frijsenborg Efterskole har bronze-

mærket i økologi og bæredygtighed 

spiller en stor rolle i hverdagen, men 

det vigtigste er glæden i alt vi laver.

Elsker du bål, fællesskab 
og oplevelser i naturen?
 
Friluftsliv er for dig, der elsker 
at være aktiv ude i naturen og 
i den friske luft. Måske er du 
fascineret af de muligheder for 
aktiviteter, som naturen byder 
på. På Friluftscampen kom-
mer du nemlig ud under åben 
himmel og prøver kræfter med 
mange aktiviteter i naturen. Vi 
skal nørde med bål, madlav-
ning, samarbejdsøvelser samt 
ægte lejrhygge. Det kommer 
til at foregå i skolens bålhytte 
samt områdets skove. Her er 
der plads til dig - bare du er til 
masser af aktiviteter i naturen.



PROGRAMLørdag 

Ankomst kl. 10.00Introduktion i foredragssalen med 
program
 
Indkvartering i klasselokaler 
Rundvisning på skolenVærksteder (Friluftsliv, Science eller Kok Amok)

 
12.00 FrokostVærksteder (Friluftsliv, Science eller Kok Amok)

 
18.00 Aftensmad 

Efterskolehygge, vi har lidt overraskel-
ser i ærmet 

Søndag
Brunch og oprydninger af lokaler
Afslutning på værksteder (Friluftsliv, Science eller Kok Amok)
 
Afhentning kl. 12.00

Medbring: 
Liggeunderlag

Sovepose/dyne 
Tøj til at være ude
Sundhedskort

Telefon må medbrin-
ges (men skal være i tasken 

undervejs)

Tilmelding: 
 www.fus.dk 

under kurser i menulinjen

Deltagerbetaling: 100,-
(betales ved tilmelding)


