
KLUBBEN 
Møldrup Skole 

 

 

 

 

 

- et tilbud for elever fra 4. til .6 klasse.  



Hvad er klubben? 

 

Klubben er et sted, hvor børnene kan mødes og være sammen med deres 

venner, men også skabe nye venskaber.        

 

Det er et hus, hvor de har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter.  

Det kan være kreative ting, aktiviteter med bevægelse, spil, musik, 

madlavning, ture ud af huset osv. 

Foruden de faste aktiviteter, så vil der også være rig mulighed for frie 

aktiviteter eller afslapning sammen med vennerne!  

Klubben er ikke en kontrolleret pasningsordning. Derfor skal børnene selv 

lave aftaler med jer forældre om, hvilke dage de går i klubben, og hvornår de 

går hjem. (De skal dog stadig huske at sige farvel til en voksen, når de går fra 

klubben).       

I aftenklubben om mandagen hjælper børnene til med aftensmaden, dækker 

bord og andre praktiske gøremål. Vi hjælper hinanden og børnene får ansvar. 

-Det vokser de af.  

Ønsker børnene at spise med, skal de tilmelde sig senest torsdag ugen 

forinden.  

Nogle gange i løbet af året planlægger vi ture ud af huset. Turene vil som 

udgangspunkt ligge om mandagen. Eksempler på ture kunne være: 

svømmehal, bowling, shoppe osv.  

Vi bestræber os også på at tage på lejrtur minimum en gang om året!        

 

 



Værdier og praktisk information 

 

Klubben er børnenes frirum og en del af deres fritid.  

Børnene skal behandle hinanden med respekt, vise hensyn til hinanden og 

acceptere, at vi er forskellige, og at der er plads til os alle.  

Vi vægter børnenes idéer højt, og deres medbestemmelse og indflydelse er 

afgørende for os i forhold til at skabe en god klub for dem.  

Det er vigtigt, at de selv er med til at beslutte, hvad hverdagen skal indeholde, 

hvilke aktiviteter vi skal sætte i gang, og hvilke arrangementer de foretrækker.     

 

I klubben kan man spise sin medbragte mad, og der er også ofte mulighed for 

små eftermiddagssnacks, som laves i klubben. 

 

Der må ikke medbringes slik, chips og sodavand i klubtiden, medmindre det 

på forhånd er aftalt til for eksempel filmaften eller andre arrangementer.  

Telefoner og computere er velkomne i klubben, men der skal aftales mellem 

barn og forældre om, hvad de må gå ind på, når de bruger skærmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://splash.hume.vic.gov.au/programs


Åbningstider: 

Mandag: 14.25 – 19.00 

Tirsdag: 14.25 – 17.00  

Onsdag: 14.25 – 17.00 

Torsdag: 14.25 – 17.00  

Fredag: 14.25 – 16.00 - I SFO’en- klubben har lukket 

 

Tlf: 41 71 91 48 

 

Indmeldelse sker via. Pladsanvisningen (Viborg kommunes hjemmeside) 

Nuværende pris: 339kr pr måned 

 

Værd at vide: 

 

• Børnene går ind i kælderen 

• Ingen sko i klubben 

• Alle børn siger ”goddag” og ”farvel” til den voksne 

• Vi hjælper hinanden 

• Vi taler pænt og har respekt for hinanden 

• Børnene må gerne have telefon og computer med. 

• Vi rydder op efter os selv 

• I skal huske at melde jer til ture og lignende ud af huset. (Vi 

skriver på Aula, når der kommer en seddel op i klubben, med 

en ture ud af huset, samt beskrivelse/praktisk information)  

• Dialog og samarbejde er afgørende for, at klubben er et 

godt sted at være 

 
 

Vi glæder os til samarbejdet med jer om den bedste klub for børnene. 
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