Velkommen i Brønderslev
Junior- og Ungdomsklub

I klubben behøver man ikke at være underlig for at
være her… Men det hjælper 😊

Hvad er Brønderslev Junior- og Ungdomsklub?
Vi er et fritidstilbud for alle børn og unge fra 5. klasse til 18 år, som har til huse i
Ungdomsskolens lokaler på Sct. Georgsgården i Brønderslev.
Ifølge Brønderslev Kommunes sammenhængende Børnepolitik har ”alle børn ret til
et sundt hverdagsliv, hvor de oplever omsorg, nærvær, sammenhæng og kontinuitet
i deres liv”. Dette bestræber vi os på at leve op til hos Brønderslev Ungdomsklub ved
at give vores klubbørn tydelige, nærværende og sociale rammer at færdes i, i deres
fritid, da det kan skabe grobund for tryghed, glæde, gåpåmod og dermed personlig
og social udvikling.
God læselyst! 😊

Ungdomsklubbens lokaler
Brønderslev Ungdomsklub består af et
alrum med køkken, spiseområde, Disko-område, PlayStation, Xbox,
brætspilsområde og kreativt værksted. Derudover har vi et computerrum, en
gymnastiksal og et stort udeområde med fodboldbane, bålplads, trampolin, m.m.
Det betyder, at der i klubbens åbningstider er mange forskellige aktiviteter, som
vores klubbørn har mulighed for at lave, både individuelt og sammen med andre,
men børnene kan også bare komme for at slappe af og få en snak med en
kammerat eller en voksen.
Events og aktiviteter
Hvert år planlægger vi en række større aktiviteter/events, både inde og ude af
huset, som vores medlemmer kan tilmelde sig, f.eks. LAN-party, filmaften, tur til
Fårup Sommerland, klatretur til NIH, bowlingtur, m.m. Nogle arrangementer koster
penge og nogle er gratis, hvilket altid fremgår af invitationen, som vi sender ud til
vores medlemmer per mail og via vores Facebookside. Derudover arrangerer vi

mindre aktiviteter et par gange om måneden, som vores medlemmer kan vælge at
deltage i, når de kommer i klub, bl.a. fodboldkampe, kreative projekter og diverse
sjove konkurrencer. Indholdet i klubbens hverdag og vores events tager så vidt
muligt altid udgangspunkt i vores medlemmers interesser og idéer, da det er
altafgørende for at sikre glæde og motivation.
Boden
På alle åbningsaftener er det muligt at købe sodavand, the/kakao, toast, nudler,
chips og chokolade i vores bod til overkommelige priser (vi modtager kun
kontanter). Derudover har vi enten gulerødder eller æbler i skiver, som vores
medlemmer kan spise gratis, når de er i klub – det er ikke tilladt at medbringe egen
mad og drikke i klubben, kun ved særlige events.
Klubbens reglement
I klubben er god tone og opførsel en selvfølge! Børnene skal følge de voksnes
anvisninger og klubbens reglement, herunder:
•
•
•
•

Vi skal behandle hinanden ordentligt og tale pænt til hinanden.
Vi skal behandle tingene i klubben ordentligt.
Vi rydder op efter os selv.
Vi siger goddag/farvel.

Det er også strengt forbudt at ryge samt drikke alkohol og energidrik på klubbens
grund. Overtrædelse af reglementet kan medføre hjemsendelse eller karantæne fra
klubben. I disse tilfælde vil forældre blive kontaktet.
Klubbens åbningstider
Klubben har åbent mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 18.00-21.00.
Klubben holder lukket i skolefri hverdage.
Betaling/pris
Det koster 100kr at blive indmeldt for en sæson (fra august til og med juni). Det
koster 50kr at blive indmeldt for en halv sæson (fra januar til og med juni).
Ind- og udmeldelse
Du indmelder dig i klubben på Ungdomsskolens hjemmeside www.usbd.dk via
følgende anvisning:
•

Vælg menuen ”klubber” og vælg derefter ”ungdomsklubber”.

•
•

Vælg ”Brønderslev Ungdomsklub” og tryk ”se beskrivelse og tilmeld”.
Vælg ”tilmeld og betal” – du kan bruge dit UNI-LOGIN (husk betalingskort).

Efter indmeldelse vil du få udleveret et kartotekskort, som skal udfyldes af dine
forældre og afleveres indenfor den første uge af din indmeldelse til en voksen i
klubben.
Efter sæsonafslutning bliver du automatisk udmeldt klubben, hvorfor du må
indmelde dig igen, hvis du ønsker at fortsætte som klubmedlem i den nye sæson.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at komme forbi og besøge klubben
eller kontakte afdelingsleder Megan Svendsen på tlf. 99 45 47 45 / 20 25 46 45 eller
på mail mms@99454545.dk.
Du kan også klikke ind på og synes godt om vores Facebookside
https://www.facebook.com/BroenderslevUngdomsklub/ for at følge med i, hvad
der sker i klubben.
Med venlig hilsen
Brønderslev Junior- og Ungdomsklub & Brønderslev Ungdomsskole
Sct. Georgsgården, Nordens Allé 1, 9700 Brønderslev

