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UNO Friluftscenter har i over et årti gennemført prøvedyk, snorkelture og dykkerkurser for børn, unge,
pædagoger og lærere i Aarhus kommune. Vi kan på efterspørgslen konstatere at det er en succes!

Der er mange positive reaktioner forbundet med at dykke. Deltagerne røres følelsesmæssigt, og går fra den
forventningsfulde nervøsitet over det ukendte, når vi mødes ved vandkanten, til glæden over at opleve de nye
kropslige muligheder.
I undervisningen omsætter vi de mange nye indtryk, dykkerudstyret, regler og teknikker til praktiske
færdigheder, som stort set alle kan mestre. Sikkert og roligt glider de nye dykkere fra indadvendte og
anspændte til udadvendte og undersøgende.

Sted
UNO Friluftscenter
Marienlundsvej 11A
8240 Risskov

Undervisningsmateriale

Vi dykker efter verdens største dykkerorganisation PADIs retningslinjer og bruger deres materialer suppleret
med andet.
PADI

Tilmelding

them@aarhus.dk

Praktisk information
Udbyder
UNO Friluftscenter

Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
Børn og unge med særlige behov
Periode
Hele året
Varighed
Varigheden kan være fra et prøvedyk på 4 timer til månedslange forløb med færdige certificeringer.
Pris
Hvert enklet forløb tilrettelægges og skræddersys i tæt samarbejde med hele institutionen, ledelsen,
personalet og deltagerne, dermed afhænger prisen af den endelige aftale.
(Der kan ikke søges støtte fra ULF til dette forløb).

Emneområde
Idræt og bevægelse
Natur og friluftsliv
Trivsel, fællesskab og mobning

Kontakt udbyder
UNO Friluftscenter
Marienlundsvej 11A
8240 Risskov

Tlf. 86 27 94 00

