Alsønderup klub byder med denne lille folder dig
og din familie velkommen til klubben
GULDMINEN

Samarbejde med andre klubber

Folderen indeholder en del praktiske oplysninger
samt oplysninger om traditioner og tiltag.

Alsønderup klub samarbejder med andre klubber.
Når du er indmeldt i en af Hillerød klubber, er du
automatisk tilmeldt alle klubber. Det betyder du
kan besøge andre klubber i Hillerød. I samarbejde
med andre klubber arrangeres der, svømmefester
samt ferieaktiviteter.

Adresse

Åbningstid

Alsønderup klub, Guldminen

Klubben er åben daglig fra kl. 14.45-17.00.
Fredag dog fra kl 14-17

I denne lille folder har vi beskrevet hverdagen, og
prøver herved at give jer et billede af, hvad det vil
sige at gå i klub.

Baunevej 8
Alsønderup
3400 Hillerød Tlf. 72327459
Indmeldelse
Foregår helst direkte i klubben, eller efter
henvendelse på Hillerøds pladsanvisning.
Børneantal
Klubben er for 4 klasse og opefter, alle der ønsker
optagelse, optages. Vi har ingen venteliste.
Ansatte

5 gange før og 5 gange efter jul, holder vi åbent i
klub aftenen til kl. 20.
På skolefridage er der åbent fra kl. 11.00-16.00.
Vi har kun åbent 12 timer om ugen .
Fra den 18.dec. har vi en åbningstid : mandag den
18.dec.Tirsdag den 19.dec. onsdag den 20. dec.
Alle dage fra kl 11-16.
Vi har lukket i juli måned, samt den 5. juni,
mellem jul og nytår, Kristi himmelfart samt fredag
efter.

Klubben er normeret til 2 deltidsansatte.
Kontingent

Virksomhedsplan

Kontingent opkræves af kommunen.

Vil du vide mere omkring tiltag og planer for
klubben har du mulighed for at få klubbens
virksomhedsplan for det kommende år.

Derudover betaler man for en del af materialerne
samt alle fødevarer.
Der købes mad/aktivitets kort som indbetales på
mobil Pay 72327459. Når du indbetaler skrives
barnets navn og medlemsnummer på.
Traditioner
I løbet af året har vi faste tilbagevendende
traditioner, sodavands/discofester, Rollespil,
overnatning, Tuneringer , Bonbonlandstur ,
skøjtehal, 24 timer på Ødammen. osv.
Hverdagen i klubben
Hver dag har du mulighed for at lave aktiviteter så
som, computer, bordtennis, billard, spil, rollespil,
multibane, svømning, musik, kreative aktiviteter.
Dagligt samles vi i vores køkken, her hygger vi os
sammen og får en snak om mange ting, medens vi
måske er med til at tilberedning af frugt eller
andet.
Hvis du er den kreative type, venter der dig en
masse muligheder i klubben, du kan sy, male,
arbejde i træ og ler m.m.
Derudover ligger vi vægt på at du selv er
medbestemmende om, hvilke aktiviteter der skal
foregå.

Til forældre
Jeres børn er ved ar være store og det indebærer
bl.a. at vi, personalet og forældre ikke ser
hinanden så tit, da de unge selv tager hjem fra
klubben. Hvis du/I har spørgsmål eller kommentar
til klubben eller bare er nysgerrig for at se hvad
der sker der hvor dit barn er, har I altid mulighed
for at henvende jer personligt til personalet.
Alle er velkomne til at komme i klubben til kop
kaffe. Vi udsender måned nyhedsbrev fra
klubben.
Har dette vagt din interesse, var det lige vores
hensigt, så. Kontakt susc@hillerod.dk

Afkrydser selv ind og ud
Selvbestemmer hvad er det?
Aftaler med far og mor. Hvordan gør man?
Telefon/lommepenge/materialer/frugt
Slikpolitik/mobbepolitik/misbrug
Kammeratskabs relationer
Omgangsformer
Lukkeperioder
Tidlig klub
Klubaften
Nyhedsbrev
Forældrene mere i klub hvorfor og hvordan?

