Ref. forældremødet klubmøde 31.8 2017
Irina bød velkommen.
Præsentation af personalet Michael og Perihan. Susan er stadig den daglige leder, som I kan kontakte.
Indkrydsningnr. og medlemskort. Ved at bruge nr. bruger vi mindre tid på registrering ved salg af mad. Når
I indbetaler, skal I også benytte nr. og navn. Hvilket vil hjælpe os meget, så vi har tid til at lave de sjove ting i
klubben, som børnene ønsker.
Madkort betaling. Det vil være en god ide at indbetale 100 kr. Børnene kan så følge, hvornår de har brugt
pengene. Det er de voksne i klubben, som sælger og holder regnskab. Vi prøver at variere maden, som
børnene kan købe .
Mindre timer. Vi har 12 timers åbningstid om ugen. Der er lukket mellem jul og nytår og hele juli mdr.
Morgenåbning. Der er ingen morgenåbning for klubbørn på skoledage. Det er en politisk beslutning, hvor
mange åbninger der må være i klubben. I ferier har klubben to dage åbent i stedet for hele ugen. Dette gør
vi for at samle timerne, så vi kan lave noget med børnene. Det vil sige, at vi har 6 timers åbent (fra kl. 1116) i to dage.
Aktivitetshjul. Der er lavet et aktivitetshjul, som hænger i klubben, med en oversigt over, hvilke aktiviteter
vi laver hele året - dog kun de store arrangementer som f.eks.: byttedag, julefrokost, overnatninger, 24
timer, skøjte tur, klubfest fredag den 6 okt., fodbold i uge 39 (husk tilmelding), Bonbon land uge 42 (husk
tilmelding)
klubaftener, uge 44, uge 46, uge 48, uge 49, uge 50, uge 51, uge 2, uge 4, uge 6, uge 7 og uge 8
osv.
Julegaveværksted.
Cykelværksted. Cykelkendskab – ”hvordan vedligeholder jeg min cykel”, og et elektronikværksted vil hele
tiden variere efter børnenes behov.
Forventninger til forældrene. Det er vigtigt, at børnene kan klokken. De er afhængige af at kunne holde
deres aftaler. Det gælder både digitale og ure med viser. Vi har skaffet et stort ur med alle tal vist.
Selvindsigt og kontrol, selvforvaltning. De skal lære at administrere deres egen tid og finde et fællesskab i
børnegruppen. Det er vigtigt, at vi alle hjælper dem med dette, hvis det er svært. Tænk altid i deres
tilhørsforhold til andre, og gør det muligt at de kan tage hensyn og vise omsorg og empati for andre.
Postkasse. Vi har indført en postkasse hvor børnene altid kan komme med forslag til aktiviteter og
diskussionsemner. Hver uge holder vi klubråd, hvor alle har mulighed for at blive hørt, set og taget alvorlig.

Transport foregår altid offentligt; børnene lærer at færdes i det offentlige rum. Og der er altid en forsikring
på offentlige transportmidler.
Tilmelding til aktiviteter og ture. Der er altid en deadline, som skal overholdes. Man kan ikke deltage ved
for sen tilmelding. Vi indhenter rabatordninger for at få pengene til at strække længere.
Indbetaling til madkort med navn og nummer på Mobil Pay 72327413 eller danske bank 4319 11970184
Regler for salg i klubben: 1 gang om dagen køb af nudler +toast. 2. køb rugbrød og frugt
Der er købetid kl. 15 og 16 man –torsdag, fredag kl. 14 og 15.
På klubaftener kan der max. købes for 10 kr. slik.
I klubben giver vi mulighed for, at børnene optræder med respekt for hinanden, får et socialt ansvar, og har
respekt for vores ting i klubben.
Lån af ting i klubben sker ved at de afleverer deres klubkort og får det tilbage, når tingene afleveres tilbage
igen.
Brug af de sociale midler instagram o. lign. Snak om hvordan de bruges og ikke bruges. De skal sammen
med os voksne stå til ansvar for brugen. Ingen optagelser af hinanden, som kan deles på de sociale medier
uden tilladelse.
Børnene laver også lukkede grupper og holder nogle af kammeraterne ude, hvilket giver mange problemer
for fællesskabet og sammenholdet. Det er ikke ok at udelukke nogle fra fællesskabet. Det sker i det skjulte,
så det er vigtig forældrene ved, hvad der foregår børnene imellem på de sociale medier.
PC spil regler - aldersvarende spil.
Klubaften 9 gange fra kl. 17-20 + disko kl. 18-21 og overnatninger info inden
Tilbagemeldinger til os, hvis i oplever jeres barn bliver usikker over noget der sker i klubben. Vi tager
snakken om mange ting i klubben, som betyder noget for den enkelte og fællesskabet.
Støt børnene i aftaler og ansvar.
Lukkedage 21.12.2017 -2.1.2018
Fredag efter kristi himmelfarts dag og de tre dage før påske.
3 dage i efterårsferien og vinterferien.
Åbent på Skolefridage 12 timer fordelt på 2 dage fra kl. 11-16
Lukket hele juli mdr.
Åbent igen 1. aug. 2018 kl. 10-16 hver dag, hvis der er behov for det.

