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Rosa Dagskole 
byder velkommen til 28. sæson. 

 

Skolen begynder: Tirsdag d. 13. August 2019 
og sæsonen slutter: Torsdag d. 4. Juni 2020 

 

Rosa Dagskole tilbyder undervisning til alle voksne med 
indlæringsproblemer. Vi arbejder med et humanistisk/
holistisk menneskesyn, og praktiserer en individuel/
niveaudelt undervisning, hvilket giver dig mulighed for 
at udvikle dine evner og kundskaber i dit eget tempo. 
På Rosa Dagskole lægger vi stor vægt på et levende og 
velfungerende socialt undervisningsklima, og alt teoretisk 
og praktisk arbejde baseres så vidt muligt på den enkel-
tes interesser og lyst. Endelig er Rosa Dagskole stedet, 
hvor du kan møde nye kammerater og være med i et 
spændende fællesskab. 
 

Særligt interesserede kan rekvirere vores pædagogiske 
grundlag ved henvendelse på tlf. 46 37 09 09 
 

Du er altid velkommen til at kontakte os eller komme og 
besøge skolen! 
 

Med venlig hilsen 
 

 Ina Kjelstrup Stig Nielsen 
 Formand Skoleleder 
 

Bestyrelsen er:  Næstformand: Jørgen Worm Jensen 
 Kasserer: Helle Kryger Larsen 
 Medlem: Gitte Dueholm 
 Medlem: Kristian Falcon Nielsen 
 Medlem: Lærerrepræsentant 
 Medlem: Elevrepræsentant. 
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ROSKILDE 
STUDIEGRUPPE 
FOR ALTERNATIV 

Kildegården 5 B, stuen 
4000 Roskilde 

Tlf. 46 37 09 09 
Mail: rosa@rosa-roskilde.dk 

Bus 230B kører fra Kr.Hyllinge kl. 7.03-  Roskilde Station  
ank.Kl. 7.42 
Bus 230R kører fra Roskilde Station kl. 14.20 ank. 
Kr.Hyllinge.kl.14.55 
Tog fra Holbæk Station kl. 07.29  -  ank. Roskilde kl. 7.49 
Tog Roskilde Station kl. 14.06—ank. Holbæk kl. 14.28 
Tog fra Hvalsø kl. 07.52—Lejre kl. 07.59 - Ank. Roskilde 08.06 

Tog fra Roskilde kl. 14.23—Lejre 14.30—ank. Holbæk 14.55 
 
 
 

Det tager ca. 20 min. at gå fra Roskilde Station til Rosa –men der 
er også busser til døren! 
 

Rosa 

    ROSA 
  Dagskole 

Kildegården 5B - 
       Roskilde 

Roskilde 
Station 

Praktiske oplysninger: 
 

Rosa Dagskole fungerer fortrinsvis under folkeoplys-
ningsloven. 
 

Der undervises: Mandag - Fredag fra kl. 8.20 til 13.30. 
 

Skolekontoradresse: Rosa Dagskole, 
   Kildegården 5B - st. 
   4000 Roskilde. 
 
Kontorets åbningstid mandag til torsdag:  
 Kl. 09.00 til 14.30  
 Fredag: Kl. 09.30 til 13.30 
 

Tlf. nr. Skolekontor mandag til torsdag:     
 46 37 09 09  -  kl. 09.00-14.30 
 Fredag:           kl. 09.00-13.30     
   
 

Bankoplysning:     Reg.nr: 9570 kontonr. 0 68 10 16 
Kontorets e-mail:  rosa@rosa-roskilde.dk 
Hjemmeside: www.rosadagskole.dk 
   

Mindste tilmelding på Rosa Dagskole er én hel dag. 
Prisen for fuldt forløb (4 eller 5 dage) for pensionister fra 
Roskilde kommune er kr. 7.900,- (med forbehold).  
Der til lægges generelle materiale-udgifter. 
Er du bosat i en anden kommune afhænger prisen af, 
hvilken kommune du er bosat i, men vi regner prisen ud, 
og er også gerne behjælpelige med ansøgning om tilskud 
fra din kommune. 
Ved tilmelding betales straks et depositum på kr. 1.000,-. 
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Introduktionsaften:  
Afholdes mandag d. 12/8-2019 på  
ROSA Kildegården 5B st. Roskilde  - 19.00 - 21.30. 
Her kan elever, pårørende, pædagoger og lærerne møde  
hinanden under hyggelige former til en kop kaffe/te og 
småkager. Øl og vand kan købes. 
I aftenens løb vil der blive informeret om praktiske ting for 
skoleåret, hvorfor det er vigtigt at møde frem. 
 

TEMA-UGE: 
For at få en ekstra god og spændende start på skoleåret, 
afholder vi en TEMA-UGE med hovedtemaet: 

"En stjerne Fødes” 
Hvordan bliver man kendt i DK? - Hvad er mediernes rolle? 

Temaugen ligger i uge 36, altså fra mandag d. 2.9. til torsdag 
d.5.9.-20019.  Kurset kører hver dag fra kl. 08.20 – 13.30. Selv 
om du ikke normalt går på Rosa alle dagene, vil det være en 
god ide at deltage i HELE temaugen, idet et af formålene er, 
at vi skal lære at samarbejde m.m. 

HUSK: Reservér allerede nu dagene i din kalender.   
Der betales ikke ekstra for deltagelse.  

Det nærmere program vil blive omdelt på Introduktions-
møde  -   mandag d. 12.8.2019. 
 

Stjerneholdet: Er et af de sang/musikbands som 

tilbydes på Rosa. Stjerneholdet tager ud og optræder 
ved enhver festlig lejlighed.  
Ring og hør nærmere -  
samt pris  -  på tlf. 40 57 04 84.  
Start: 20.8. - 2.6.20 
Holdet ledes af 
Stig Nielsen og  
Jesper Hansen. 

Bredt samarbejde 

 

Den første dag laver vi skoleskemaet sammen. Måske har  
vi allerede talt lidt om det før eller på introduktionsmødet 
mandag den 12.8.  kl. 19.00-21.30  -  2019. 
 
I ROSAs bestyrelse er der en elevrepræsentant, hvor man 
har mulighed for at fremægge elevernes meninger! 
 
Vi lægger stor vægt på kontakten til elevernes bagland, 
gensidig information og tilbyder udvidet pædagogisk 
samarbejde om specifikke pædagogiske opgaver. 
 
Vi tilbyder en samtalekonsultation tirsdag d. 3.3. eller  
onsdag d. 4.3.2020. 
 
Der er handicapvenlige forhold på ROSA Dagskole. 
Der er både elevator og handicaplift. 

Tilmelding til ROSA Dagskole 2019/20 

Dage:____________________________________  

Navn: ______________  Cpr: _______________  

Adresse: _________________________________  

Tlf:____________   Bet.komm.: ______________  

Tilmeldt af: ______________________________  
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Klip…………………………………………………………… 
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Design og håndarbejde: 
For dig der har lyst til at sy nyt tøj eller reparere det 
gamle, at strikke eller brodere.  
Vi udvælger og køber dine  
materialer sammen. 
 

Dag: Onsdag og Fredag 
Lærer: Ruth. 
 

Rosa DebatCafe: 
Er for dig der gerne vil blive 
klogere på verden, dig selv og 
andre, og samtidig have det sjovt! 

I DebatCafeen kommer der i  
løbet af året mange dygtige og 
spændende oplægsholdere! 
De vil udfordre — inspirere —  
og give indsigt og smil på læben. Vi vil også læse aviser 
sammen. Vi vil gå på internettet for at få viden og kunnen. 
Vi vil også tage på ture for at se og opleve noget anderledes, 
som vi så kan tage op til drøftelse senere. 
Pris: 21.8. til 11.12.19: Kr. 880 + et let måltid og kaffe/te. 

DebatCafeen er på onsdage kl. 15.30 til 19.00 
Lærere: Birgitte Rørstrøm & Jan Roland 
 

Billedkunst-skole: 
Fra 8. juni til d. 19. juni 2020, hverdage  
kl. 09.15 - 14.00. Vi arbejder med farver  
i forskellige sammenhænge og tager  
udgangspunkt i et fælles tema. 
 

Lærere: Hans Christian & Bjørn  
Pris: kr. 850,- 
                                                                           
Bjørn Kirk 
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Britta Nielsen 

Karen Jørgensen 

Vi er: 

Kiki Lynée  Stig Nielsen 

Ruth Jensen 

Anette H. Nielsen 
 

Birgitte Rørstrøm 

Anja Oldenborg  

Hans Christian 
Dahl 
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Tag til Groningen med egen bus. 
Vi skal bl.a. besøge den gamle bydel, Rådhuset, 
Groningens Katedral og andre 
historiske bygninger i området samt 
shopping gaderne. 
 

Vi rejser fra d. 11.5. til d. 15.5-2020 

Går du 5 dage betales   3.400,- kr. 
Går du 4 dage betales 3.900,- kr. 
Går du 3 dage betales 4.100,- kr.     
Går du 2 dage betales 4.300,- kr.       
Går du 1 dag betales 4.500,- kr.   
               Martinitoren i Groningen         

Rytmisk sangkor:                          
Koret hvor vi spiller og  
synger sange vi kan lide. 
Periode: 15.8. - 12.12. 2019.  
Tilmelding senest d. 10.8.-2018. 
Dag/Tid: Torsdag kl. 14.00 - 15.30 
Pris kr: Rosk.pens: 725,- 
Andre: 850,- 
ROSA, Kildegården 5B, Roskilde. 
Lærer: Jesper Hansen. 
 

Sommer-slank: 

Et anderledes og aktivt 
sommertilbud, hvor vi tager 
kampen op mod de overflødige kilo og slappe muskler.  
Vi lærer sund madlavning og begynder med at lægge de 
dårlige kostvaner i skraldespanden.  
Program: lørdag den 6.6.2020 Kildegården 5, st. Roskilde 
til fredag d. 19. juni 2020.  Detaljeret program senere! 
Pris: Kr. 4.900- Lærere: Birgitte Rørstrøm 61346151 
Ruth Jensen 22323019. Ekstra program på 46 37 09 09   
 

13 Rytmik og bevægelse: 
Hvor i der indgår forskellige sang- og selskabslege under 
inspiration af god rytmisk musik. Vi danser,  
bevæger os og bruger vores krop, lige 
så meget som vi kan. 
 

Dag: Onsdag og torsdag 
Lærer:  Hans Christian og Bjørn. 

 

Sang og Musik: 

Vi spiller bare løs. Vi spiller de sange vi bedst kan lide fra 
vores sangbøger, og skiftes til at foreslå 
en sang. Har du lyst, kan du evt.  
spille med på et instrument. 
 

Dag: Tirsdag. 
Lærere: Britta, Stig og Hans Christian, 
Kiki. 
 

Sløjd: 
Arbejder med træ og maling m.m. 
Der saves, hamres og slibes indtil vi 
er tilfredse med det færdige resultat. 

 

Dag: Torsdag 
Lærer: Stig. 
 

Madlavning for alle: 
Er et tilbud om madlavning for dig, som 
ikke kan deltage i alm. ROSA-tid. 
God mad og hyggeligt samvær. 

Dag: Tirsdag 
Begynder 13.8.19-2.6.20 - kl. 15.15-18.00   
Pris: Kr. 1.200 + madvarer kr. 990,- 
Lærer: Birgitte. 
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Læder: 
Fremstilling af diverse brugsting i læder/skind, f.eks. 
tasker, tøjdyr, punge, huer, luffer eller 
andet. 

Dag: Tirsdag og Torsdag 
Lærer: Birgitte. 
    
 

Madlavning: 
Vi laver fedtfattig mad med mange grøntsager både som 
dansk mad, vegetariske eller eksotiske 
retter alt efter deltagernes ønsker.  
(Der betales særskilt for madvarer) 

 

Dag: Tirsdag, torsdag og fredag 
Lærere: Birgitte og Kiki. 
 

Maling/Formning: 
Alt i maling, pap/papier og dekorering 
af diverse brugsting f.eks. lysestager,  
forklæder og tørklæder via Vand-  
farve, Olie-og silkemaling m.m. 
 

Dag: Mandag, Tirsdag og Torsdag 
Lærere: Britta, Bjørn  og Anja. 
                     

Porcelænsmaling: 
Maling på porcelæn. Du vælger selv 
hvilket porcelæn du vil male på, 
ligesom du selv vælger dit motiv. 

 

Dag: Mandag 
Lærer: Kiki. 
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Fag du kan vælge: 
 

Boglige fag:                                                                     side 
1. Dansk/Formidling ...............................................................   8 
2. Dansk litt……………………...………………………………8 
3. Journalistik…………………………………………………...8 
4. IT .........................................................................................   8 
5. Engelsk ................................................................................   9 
6. Matematik ...........................................................................   9 
7. Natur og Kultur orientering ...............................................   9 
8. Orientering om samfundet .................................................   9 

Andre fag: 
1. Grøn dag ............................................................................. 11 
2. Kostorientering ................................................................... 11 
3. Madlavning ......................................................................... 12 
4. DebatCafe………………………………………………… . 14 
5. Medieværksted……………………………………………...10                                                                        

Kreative fag: 
1. Drama/teater ....................................................................... 10 
2. Læder .................................................................................. 12 
3. Sang/musik .......................................................................... 13 
4. Sløjd..................................................................................... 13 
5. Design og håndarbejde ....................................................... 14 

Kunsthåndværk: 
1.      Figurværkstedet .................................................................. 10 
1. Keramik .............................................................................. 11 
2. Maling ................................................................................. 12 
3. Porcelænsmaling ................................................................. 12 
 

Krop & Bevægelse: 
1. Afspænding ......................................................................... 10 
2. Familie og Folkedans .......................................................... 11 
3. Rytmik og bevægelse .......................................................... 13 
 
Bemærk: Derudover tilbydes Dans/koreografi og Skønhedspleje, 
hvis der er elevinteresse. Du kan også komme med forslag. 
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På de følgende sider kan du vælge de fag du ønsker; dog 
max. 3 pr. dag. Endeligt skema udleveres den første uge i 
skoleåret. 

 
Boglige Fag: 
 
 
 
 

Dansk/Formidling: 
I faget arbejdes med dansk. Vi går i dybden med forskellige 
temaer, laver taler og arbejder  
med medier. 

 

Dag: Mandag 
Lærer: Anja. 
                
 

Dansk litt./Mat. eller Journalistik:   
I faget arbejdes med det danske sprog.  
Vi ser på sprogets sammenhænge og betydninger. Vi  
laver forskellige tekstøvelser m.m. 
 

Dag: Tirsdag og torsdag 
Lærere: Hans Christian, Kiki, Karen. 
 

IT: 
Grundlæggende viden om PC´ens  
muligheder, tilpasset den enkelte elevs forudsætninger. 
Lære at finde oplysninger på internettet, at sende e-mail og  
at "tage ned" fra nettet. Lære også om  
alle de programmer en PC indeholder. 
 

Dag: Mandag, Tirsdag, Fredag 
Lærere: Kiki, Ruth og Anette. 

11 Familie– og Folkedans: 
Vi danser og synger de kendte 
danske familie– og folkedanse. 
 

Dag: Mandag 
Lærere: Kiki og Anja. 
 

Grøn dag:  
Et tilbud om praktikopgaver i nærområdet. Prøv 
kræfter med praktiske arbejdsopgaver du kan  
udføre under kyndig vejledning. Fx. praktiske  
opgaver i Roskilde Oplevelseshavn 

 

Dag: Mandag 
Lærere: Hans Christian.  
 

Keramik: 
Arbejde med ler og afprøvning af de  
forskellige teknikker og metoder til 
udformning, brænding og glasering. 
Vi laver både kunst og brugsting. 
 

Dag: Fredag 
Lærer: Anette. 
 
 
 

Kostorientering: 
Vi ser nærmere på hvad vi spiser til  
hverdag, og finder ud af hvor sund  
vores mad er, og hvorfor det er  
vigtigt med en god kost. 
 

Dag: Fredag 
Lærer: Birgitte. 
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Andre Fag: 
 

Afspænding: 
Vi bevæger os til og uden musik og laver bl.a. stræk-, 
afspændings-, udspændings-,  
venepumpeøvelser m.m. 
  

Dag: Tirsdag og Onsdag 
Lærer: Birgitte. 
 

Medieværksted: 
Har du lyst til at lære at arbejde med at lave avis? 
Her lærer vi at formulere små  
artikler, om opsætning og redigering 
af avisen m.m.  Du lærer at arbejde 
med computeren. 
 

Dag: Torsdag 
Lærer: Anja. 
 

Drama/teater: 
Indenfor drama arbejdes med krop, stemme, samspil og 
udtryk. Både nye, gamle og egne 
produktioner sættes op, og der  
øves i skuespillets kunst. 
 

Dag: Onsdag 
Lærere: Hans Christian og Kiki. 

 

Figurværkstedet: 
Vi skal lave figurer og skulpturer. 
Realistiske eller abstrakte. Store 
som små, i forskellige materialer . 
 

Dag: Fredag  -  Lærer: Anette. 
                                        
 
Lærer: Anette Heshe Nielsen 
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Engelsk: 
Lær at tale engelsk og forøg dit ordforåd i almindeligt dagligdags 
engelsk. Lær om engelsk  
kultur og om de engelsksprogede  
lande. 
 

Dag: Tirsdag 
Lærere: Ruth og Kiki. 

 
Matematik: 
I faget arbejdes med de matematiske 
begreber og tal for at opnå en  
forståelse af disse. 
 

Dag: Tirsdag 
Lærer: Britta  -  Hans Christian 
 

Natur og Kultur orientering: 
Viden om Natur-Dyr-Geografi. Om natur i  
samfundsmæssige sammenhænge -  
klimaforandringer - økologi -miljø. 
Vi læser aviser sammen og 
laver forskellige relevante projekter.  
 

Dag: Onsdag 
Lærer: Jan Roland. 
 
 
 

Orientering om Samfundet: 
Truede dyrearter, kulturfolk og   
samfundstraditioner både i Danmark  
og resten af  verden. 
Forskellige emner undersøges 
og debatteres. 

 

Dag: Tirsdag 
Lærer: Hans Christian. 


