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

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


Hvad er klubben? 

Klubben er et sted, hvor børnene kan mødes og skabe nye venskaber og 

udbygge de allerede etablerede.  

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

vi voksne tilbyder dem. Det kan være kreative ting, aktiviteter med 

bevægelser, musik, madlavning, ture til Viborg osv.  

-Og de kan nyde hinandens selskab og bygge videre på deres fælles 

relationer. 

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. 

I klubben ”hygger” vi, spiller, laver kreative ting, bevægelse, musik og snakker 

om de ting, som der er behov for. I aftenklubben skal børnene være med til at 

lave aftensmad, da det er en del af fællesskabet og være sammen om 

tingene.  

Nogle tirsdage (min. 1 gang om måneden) tager vi en tur til Viborg.  

Når vi er på tur, vil der altid være to voksne med. Vi voksne skal nok skrive ud 

til jer forældre på Aula i god tid, når det er ved at være tid med ture ud af 

huset.  

 

Hverdagen i klubben 

Børnene skal komme og sige ”goddag” og ”farvel” til den voksne i klubben, så 

vi altid ved, hvem der er i klubben, og hvem der er gået.  

Der er 3 voksne, som primær står for klubben. Det er Rafael, Viviann og Ditte, 

som er gennemgående i klubbens tilbud og åbningstid.  

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

at købe små eftermiddagssnacks.  

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

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

Telefoner og tablets er velkomne i klubben, hvor vi har aftalt, at man kan 

have sin telefon i fred.  

  



Åbningstider: 

Mandag: 14.10 – 17.00 

Tirsdag: 15.10 – 20.00 - (aftenklub) 

Onsdag: 14.10 – 17.00 

Torsdag: 14.10 – 17.00  

Fredag: 14.10 – 16.00 - (I SFO’en- klubben har lukket) 

 

Værdigrundlag: 

Klubben er et dialogbaseret tilbud, hvor vi i et samarbejde mellem børn, 

forældre og personale arbejder på at skabe rammen om fællesskab. Samtidig 

er det et fristed, hvor børnene også selv bestemmer, om de har lyst til at 

slappe af, spille spil eller deltage i aktiviteterne.  

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.     

Vi holder møde med børnene en gang om måneden, hvor vi taler om, hvad 

der fungerer godt, og hvad vi gerne vil have mere og mindre af.  

Børnene skiftes til at sidde med til møderne, hvor vi forsøger at få alle aldre 

repræsenteret ved hvert møde. 

Medarbejderne i klubben har også tid til en snak om jeres børn. Hvis I har 

bekymringer, eller der skulle være behov for ekstra opmærksomhed på grund 

af eksempelvis sygdom, skilsmisse, dødsfald eller lignende, vil vi rigtig gerne 

høre fra jer. Vi kan finde tid til korte snakke i åbningstiden, og hvis behovet er 

større end til en lille snak, kan vi arrangere et møde eller tage en længere 

snak i telefonen.  (41-71-91-48) 

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

På vegne af Klubben: Ditte, Rafael og Viviann.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.postbulletin.com/life/lifestyles/emojis-get-a-big-thumbs-up-from-british-linguist/article_4590158a-ff18-5065-ba35-1421a0d336a4.html&psig=AOvVaw1Te0j16_pl---Wfc4Nt2YI&ust=1566033881839407


Værd at vide: 

 

 Børnene går ind i kælderen 

 Ingen sko i klubben 

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

 Børnene skriver sig på til PS og Wii (der hænger en ny 

spilleseddel hver gang) 

 Vi hjælper hinanden 

 Vi taler pænt og har respekt for hinanden 

 Børnene må gerne have telefon med. 

 Vi rydder hver især 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)  

 Børnene har mulighed for en fortrolig snak med den voksne 

 Vi tager imod mobilepay (49 62 29) 

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

sted at være 

 
 


