Fritidsklubber
en tryg fritid
efter skoletid

”Hvis nogen spørger,
om de må spille med
i bordtennis , så siger
vi ikke nej, fx til dem i
5.klasse. Ingen bliver
holdt udenfor”.
Sevval, 10 år

Miniklub – et særligt introforløb for børn i 3. klasse
Alle børn i 3. klasse skal skifte fra SFO til Miniklub pr. 1. maj.
Miniklub er et SFO-lignende tilbud i maj og juni måned, hvor
jeres barn bliver introduceret til klublivet.
I introperioden har vi faste voksne tilknyttet de nye grupper
af børn, og vi afsætter ekstra ressourcer for at sikre, at jeres
barn får en tryg overgang til klublivet. Derfor betaler I SFOtakst i de to måneder. Fra 1. juli falder taksten til klubtakst.
”Det var da meget nyt for os, da vores ældste datter selv skulle
tjekke ind og ud af klubben. Det var lettere med nummer to, men
det handler om at give vores børn ansvar og have tillid til dem.
Dét stiver deres selvværd af ”.
Mor til to klubbørn
Klubberne lægger vægt på at skabe:
Gode og nære relationer
Det enkelte barn får jævnaldrende at dele sine oplevelser
med og vil indgå i forskellige fællesskaber med nærværende
voksne.
Kendte og trygge rammer
Det enkelte barn bliver accepteret, som den han eller hun er.
Barnet får hjælp til de ting, der er svært og bliver fysisk og
psykisk samlet op, hvis det falder.

”Jeg glædede mig
især til at bruge den
café, vi har i klubben”.
Sevval, 10 år

Mulighed for at smage på livet
Barnet bliver udfordret i sin hverdag, prøver nye ting og får
nye oplevelser.
Indflydelse på eget liv
Det enkelte barn har medbestemmelse på egen hverdag og
lærer at indgå i demokratiske processer i klubben.
Husk at fortælle os, hvis dit barn har allergi, behov for medicin
i klubtid eller har andre særlige behov. Eller hvis der sker store
forandringer i barnets liv, som fx skilsmisse, kritisk sygdom eller
dødsfald i familien.

”De store børn tog rigtig godt imod os. De talte pænt til os og var
søde over for os”.
Emma, 10 år
Vi skaber en tryg overgang til klub
Vi har i samarbejde med SFO’erne forberedt os grundigt på at
skabe en tryg overgang for jeres barn. Alle SFO-børn kommer
på besøg i klubben mindst to gange før klubstart, så børnene
kender klubben og har mødt de voksne her, før de starter.
Går jeres barn ikke i SFO, er I velkommen til at komme forbi
på besøg sammen med jeres barn.

”Vi har været på
nogle sjove ture
med klubben, fx til
Bonbonland. Det var
så sjovt”.
Emma, 10 år

”Klubben har en personalegruppe, der kan lide at arbejde sammen. De er meget stabile, og det er jo en tryghed for os som
forældre”.
Far til klubbarn
Hvorfor skal dit barn gå i fritidsklub?
Fordi vennerne går i klub
Vi tiltrækker stort set alle børn fra 3. klasse, men også de
større børn fortsætter i klub, som er et tilbud indtil starten af
8. klasse.
Fordi vi skaber en tryg fritidsbase for dit barn
Vi har blik for at skabe aktiviteter, der skaber tryghed i
starten og udfordringer på sigt. Hvorfor ikke hygge sig med
venner i klubben frem for at sidde alene hjemme og spille
computer eller se tv?
Fordi dit barn bliver del af nye fællesskaber
Vi arbejder på, at alle børn føler sig som en del af forpligtende fællesskaber, hvor de møder nye venner – også på kryds
og tværs af klubberne.
Fordi dit barn bliver alderssvarende udfordret
Børnene får medindflydelse på de nære ting i hverdagen, så
de lærer at klare sig og tage ansvar. Vi tager fx også på ture,
der giver selvtillid, fordi børnene bliver tilpas udfordret.

”Det er rigtig sjovt at
komme i klub, fordi
der er en hoppeborg”.
Emilie, 10 år

Fakta om Frederikssund Klubberne
Frederikssund Klubberne er et fritidstilbud for børn mellem 10 og 14 år.
Klubberne er fordelt på ni matrikler i Frederikssund Kommune, se hvor de
ligger på www.klub.frederikssund.dk
Alle kommunes børn kan - fra maj måned i 3. klasse til og med starten af 8.
klasse – gå i Frederikssund Klubberne, der har pladsgaranti.
Vi arbejder på at skabe:
• Gode og nære relationer for børn og unge
• Kendte og trygge rammer
• Mulighed for at børn kan smage på livet
• Indflydelse på barnets eget liv

Arbejdet i fritidsklubberne foregår i samarbejde med jer forældre. Derfor vil
vi opfordre jer til at besøge os – og gerne orientere os, hvis der sker store
ændringer i barnets hverdag.
I er altid velkommen til at kigge forbi til en snak.
Forældrebestyrelsen udarbejder de pædagogiske principper, der danner
grundlag for børnenes hverdag. Se dem på hjemmesiden.
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