RØDOVRE KOMMUNE
U

N G D O M S S K O L E N

Franskweekend 2014
Rødovre, den 8.-9. marts 2014

Et spændende tilbud til franskelever i ungdomsskoler m.v.
Franskweekend 2014 arrangeres af Rødovre kommunale Ungdomsskole. Vi
finder normalt også plads til grupper og interesserede ”enkeltelever” fra andre
skoler.
Franskweekenden afholdes på Rødovre kommunale Ungdomsskole på
Milestedet, Nørrekær 8, tæt på div. busser og 10 min. gang fra S-tog (Rødovre
Station).
Hvert år får et sted mellem 100 og 150 glade franskelever lært en masse på en
sådan intensiv franskweekend.

Franskeleverne inddeles i tre niveauer: 1., 2.
eller 3. år, fordelt på små hold à 10-12 elever.
Alle elever får seks ”ateliers” (franskværksteder) à 90 minutter med seks forskellige
emner og undervises af seks forskellige lærere,
hvoraf en del er indfødte franskmænd m/k.
I hvert atelier arbejdes med stof og emner, der
er vigtigt for årgangen, fx:

Le français, c’est
chouette!

1. årgang: fonetik, vigtigste verber, farver og former, tal, præsentation,
ordforråd og geografi på computer.
Le français, c’est super!

2. årgang: ordforråd, verber,
tekstlæsning, samtaletræning, rollespil,
præpositioner, delingsartikel.
3. årgang: ordforråd, brug af
verbernes tider, tekstlæsning,
interviewteknik, mundtlige øvelser og
tips vedrørende afgangsprøven.
Hver enkelt elev på 3. år får også en
lille seance i ”Le fauteuil chaud” (Den
varme stol), hvor han/hun bliver interviewet af en særdeles nysgerrig ung
mand, der kun taler fransk.

Alle lærere bestræber sig på at gøre
undervisningen varieret og spændende
og tilpasset elevernes niveau. Eleverne møder en masse nyt stof; men de får også
repeteret en stor del af det, de allerede har lært. Alle elever får ved afslutningen
udleveret et fint diplom på fransk.
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Program for Franskweekend:
Lørdag:
Eleverne møder kl. 8.00. Her serveres morgenmad, og der gives
information om dagens program.
Hele dagen er der undervisning i værksteder og studiegrupper afbrudt
af frokostpause (fin, fransk mad) og strække-ben-pauser.
Om aftenen er der festmiddag og fælles underholdning af fransk tilsnit.
Der er mulighed for at overnatte på Ungdomsskolen.
Søndag:
Morgenmad kl. 8.30. Elever, der har overnattet hjemme, møder
senest kl. 9.00.
Igen er der undervisning i værksteder og studiegrupper afbrudt af
frokostpause (fin, fransk mad) og strække-ben-pauser.
Dagen afsluttes med diplomoverrækkelse og slutter senest kl. 15.00

Le ”Franskweekend”, c’est génial!

Franskweekend er et vigtigt element i ungdomsskolens
samlede undervisningstilbud i faget fransk, men selv om der
er fuld fart på undervisningen, bliver der også tid til hygge
sammen med en masse andre, friske unge.
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Tilmelding:
For elever fra Rødovre Ungdomsskole koster det 200 kr. at deltage.
Meld dig til hurtigst muligt og senest torsdag den 23. januar 2014 via
Ungdomsskolens hjemmeside www.ung2610.dk Det er også her, man kan
tilmelde sig overnatning, hvis man ønsker at sove på skolen. Betaling foregår på
hjemmesiden samtidig med, at du tilmelder dig.
Senest en uge inden Franskweekenden får alle tilmeldte elever et brev med
information om, hvad de skal medbringe m.v.
Nærmere oplysninger om selve undervisningen kan fås ved at sende en mail til
leder af Franskweekenden, Per Dalsgaard, på
dalsgaardper@hotmail.com
Du er også velkommen til at kontakte Ungdomsskolens kontor på 36 37 85 20
eller ungdomsskoleleder Lene Mailund på 30 76 85 21 for nærmere oplysninger.
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