Skolspecifikt hobbyschema för vårterminen 2021
Cygnaeus skola
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Rörelse-klubben
8:15—9:00
I skolans gymnastiksal
och/eller gårdsplan

Rörelse-klubben
13:30—16:00
I skolans gymnastiksal
och/eller gårdsplan

Rörelse-klubben
13:30—16:00
I skolans gymnastiksal
och/eller gårdsplan

Cygnaeus skola
Kontaktpersoner för klubbar:
Rörelse-klubben
Idrottscentralen / skolans kontaktlärare
Ida Svartsröm 0505395996 ida.svartsrom@turku.fi
Brädspelklubben
Caroline Grönqvist
Skolkören
Clara Reinikainen
Fiskeklubben
Nicke Wulff och Henrik Malmström

Klubbar vars tidpunkt uppdateras senare:

Brädspelklubben
4-6 klassare
Skolkören

Fiskeklubben
5-6 klassare

Aktiviteter i närheten av skolor:
Ungdomslokalen är ungdomarnas eget ställe med verksamhet avsedd
för unga mellan 9-18 år. Där kan du träffa andra ungdomar, spela och
göra någonting tillsammans och förverkliga egna idéer. På ungdomsgården Zabadak i Vimma, på våning 4, får du svensk- som finskspråkig
service. Det anordnas också olika happenings och temadagar. Som
handledare fungerar utbildade ungdomsarbetare. Du behöver ett ungdomskort för att kunna delta i verksamheten. Kortet är gratis och du kan
skaffa det på vilken ungdomslokal som helst.
Öppettider: Mån 13–20, ons–tors 13–20. Öppet på udda veckor på fredagar och på jämna veckor på söndagar: fre 15–22, sön 13–20 (Skanssi
fre 15–21). Lokalernas öppettider för låg- och högstadieelever varierar
och kan kontrolleras via lokalens handledare eller via sociala mediekanaler. Mer information: turku.fi/sv/kultur-och-motion/ungdomslokaler
De ungas konst- och aktivitetshus Vimma (Auragatan 16, 20100
Åbo). I Vimma finns aktiviteter, evenemang och hobbymöjligheter för alla i
olika åldrar. På gatunivå finns ett café, KaféVimma, som är öppet för alla.
Mer information och anmälning: turku.fi/vimma (finska)
Barnens kulturcenter Äventyrsparken erbjuder högkvalitativa och
mångsidiga kultur- och konstaktiviteter för barn, ungdomar och familjer: öppna workshops, hobbyklubbar, evenemang och teater året runt.
Verksamheten uppmuntrar till att göra och uppleva tillsammans. Äventyrsparken är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Mer information och anmälningar:
turku.fi/sv/kontor/barnens-kulturcenter-seikkailupuisto
Aura Bryggeris musiklokal och Turku Rock Academy (Västra
Strandgatan 47). Ungdomsverksamhetens musikaktiviteter erbjuder två
fullt utrustade träningsrum där man kan starta en hobby med ett band
även utan egen instrument. I utrymmen finns även Turku Rock Academys inspelningsstudio och sal för repetition/uppträdande. Handledning
om allt som gäller bandverksamhet.
Mer information: turku.fi/sv/turku-rock-academy

NuortenTurku, informations- och rådgivningstjänst för ungdomar.
Gratis informations- och rådgivningstjänst för personer under 29 år, där
man kan söka information självständigt eller med hjälp av personalen.
Från oss får du information och rådgivning t.ex. med att söka jobb, att
hitta en lägenhet, hobbyer och fritid samt andra saker som berör dig. Du
kan besöka oss under öppettiderna utan tidsbokning eller boka en egen
tid. E-post: nuortenturku(a)turku.fi / tfn: 040 1833562 (finska).
Mer information turku.fi/nuorenturku
Konstcentret i din skola. Konstundervisning för barn och unga i skolåldern i den egna eller någon närliggande skola: individuell instrumentundervisning, bildkonstundervisning i grupp, dans- och rörelse i grupp.
Verksamhet arrangeras enligt efterfrågan. Verksamheten är avgiftsbelagd. Anmälningar och ytterligare information turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/grundskolan-1-9/skolor-och-service/morgon-och-eftermiddagsverksamhet
Åbo stads närbibliotek betjänar året runt. Hämta någonting att läsa,
lyssna eller titta på! Bibliotekens utrymmen är tillgängliga för alla och
där kan du bl.a. studera, syssla med något och bara vara. Öppettider,
evenemang och rekommendationer för Åbos bibliotek finns här:
vaski.finna.fi/?lng=sv
På Åbo stads museer kan du delta i olika workshops, besöka utställningar på egen hand eller med en kompis, eller bara fördriva tid.
Stadens museer tillhör: Åbo slott, WAM Åbo stad konstmuseum, Klosterbacken, Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet
samt Kurala Bybacke.
WAM:s öppna konstverkstäder på helgerna är för alla i olika åldrar. På
WÄINÖ junior-bildkonstkurs för barn i skolåldern besöker man utställningar och arbetar i en konstverkstad. På Kurala Bybackes Talangtisdag
kan alla oavsett ålder syssla med aktiviteter som hör ihop med hantverk.
Fritt inträde! Mer information: turku.fi/sv/museum

