Velkommen i klubben

Hvad er en klub?
Fritids- og ungdomsklubber er et
frivilligt tilbud til børn og unge, der
går i 4. klasse eller mere. Det kræver
et medlemskab at gå i klub.
Klubberne åbner, når skoledagen
slutter og er et sted, dit barn kan
være efter skole. Fritidsklubben er
for de mindste børn (4. klasse 6. klasse), mens ungdomsklubben
er for de større børn og unge
(7. klasse til og med 17 år). I klubben
indgår dit barn i positive fællesska-

ber med andre børn og unge, og det
skaber grobund for nye venskaber.
Klubben er et supplement til det, der
foregår i skolen. Det betyder, at der
både er et tæt samarbejde mellem
skole og klub, og at læring er tænkt
ind i klubbens aktiviteter.
Det er frivilligt at gå i klub. Det
betyder, at medlemmerne kan komme og gå, som de vil.

Alle aftaler vedrørende gå-hjemtider, ærinder uden for klubbens
område, legeaftaler og lignende skal
aftales forældre og børn i mellem.
Derfor er det vigtigt for klubberne at
have et tæt og tillidsfuldt samarbejde
med dig som forælder.
Det er op til dig og dit barn, hvilken
klub I vælger. De fleste vælger en
klub, der enten er tæt på skolen,

hvor barnet går i modtagelsesklasse,
eller er tæt på hjemmet.
Der kan være store forskelle på aktiviteterne og indholdet i de enkelte
fritids- og ungdomsklubber i Aarhus.
Du kan læse mere om de enkelte
klubber på www.ungiaarhus.dk.

Hvad laver mit barn
i klubben?
For mange børn og unge er klubben en fast
del af hverdagen. Her mødes drenge og piger
med andre i samme aldersgruppe og er sammen om forskellige aktiviteter såsom sport,
musik, dans og madlavning. Formålet med
aktiviteterne i klubben er at styrke dit barns
læring, trivsel, selvværd og kompetencer.
Ligesom i skolen er der i klubben pædagogisk personale, der passer på dit barn. De
tager udgangspunkt i børnene og de unges
interesser og inddrager dem, så de selv kan
være med til at planlægge indholdet af

dagen. Personalets uformelle rolle giver
gode muligheder for en tæt og personlig
relation.
I klubberne er der plads til mangfoldighed
og forskellighed. Det er vigtigt, at alle føler
sig lige i fællesskabet.

Personalet i klubben giver
børnene besked, hvis de skal
medbringe tøj eller sko.

Indmeldelse
Når du vil melde dit barn ind i en klub, skal du gøre
det via Pladsanvisningen i Aarhus Kommune. Det gør
du på hjemmesiden: www.aarhus.dk/pladsanvisning.
Har du en integrationsmedarbejder tilknyttet, kan han/
hun hjælpe dig med indmeldelsen. Flygtningefamilier
med børn under 18 år, der er under den treårige integrationsperiode, kan også få hjælp via Åben Rådgivning.

Takster
Det koster et månedligt kontingent at være medlem af
en fritids- eller ungdomsklub. Du har dog mulighed for
at søge om reduktion i din egenbetaling (friplads).
Har du spørgsmål til kontingent eller medlemskab,
er du meget velkommen til at spørge i den lokale
fritids- eller ungdomsklub.

Åben Rådgivning
DOKK 1, stueetagen
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Åbningstider:
Hver torsdag fra kl. 13.00-14.30
og 15.00-17.00
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