Planlæg
dit besøg

ung for ung

Deltagere:
Det er godt at være flere, så man kan blive inspireret af hinanden.
Formål:
Lær at brainstorme uden at bruge post-its og tuscher.
Forberedelse/materialer:
Computer.
Før I kan få det rigtig sjovt på Ungdomsøen, skal I planlægge en smule. Til
gengæld er I sikret en sjovere tur, hvis I lægger lidt tid og energi i den
halvkedelige planlægningsfase. I skal nu sammen gøre planlægningsfasen sjov og
anderledes.
Det er væsentligt for jer, at I har styr på fakta i forhold til, hvad det
koster, hvordan I kommer frem, og hvem der skal med. Det er det kedelige. Når I
har styr på det, skal I til det sjove – Hvad skal I lave når I kommer til Ungdomsøen? Skal I benytte øens nuværende aktiviteter, såsom stratego og o-løb?
Eller måske vil I lave verdens mindste tømmerflåde, som kan holde jer? Eller padle på SUP’s? Ungdomsøen er alle unges sted, og I må lave PRÆCIS det, som I har
lyst til.
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Sådan gør I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gå ind på Ungdomsøens facebook og instagram
Find billeder af øen og aktiviteter. I har 15 minutter
Alle skal finde tre billeder som repræsenter noget, man gerne vil opleve på Ungdomsøen
Nu skal I præsentere jeres billeder for hinanden
Har I valgt de samme billeder, og har I valgt dem af den samme grund?
Udvælg herefter sammen de aktiviteter, I ønsker at lave på øen

Hvis I er tvivl, om der er noget I kan eller må… Så er svaret ja det må I gerne, men I er også velkomne til at
skrive til os på booking@ungdomsoen.dk eller ringe på 20 40 59 99
Er I også i tvivl om, hvorvidt I har råd til at komme ud på Ungdomsøen? Så kan vi hjælpe jer med at søge
penge til en tur herud, her skal I også kontakte os for mere info.

Corona-special:
I er helt sikkert vant til at være sammen, uden at være sammen – og det skal I bare blive ved
med. I kan sagtens lave denne aktivitet uden at være fysisk sammen.
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