Velkommen i Brønderslev
Fritidsklub

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

Hvad er Brønderslev Fritidsklub?
Vi er et fritidstilbud for alle børn i 4. – 7. klasse i Brønderslev, som har til huse i
Ungdomsskolens lokaler på Sct. Georgsgården.
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 dagligt på at leve op til hos Brønderslev Fritidsklub
ved at give vores klubbørn tydelige, nærværende og sociale rammer at færdes i efter
skoletid, da det skaber grobund for tryghed, glæde, gåpåmod og dermed personlig
og social udvikling.
Med denne brochure ønsker vi at give et indblik i Brønderslev Fritidsklub, og hvordan
vi dagligt bestræber os på at skabe givende rammer, rutiner og aktiviteter for vores
børn og unge.
God læselyst!

Pædagogiske værdier
Grundlaget for fritidsklubbens aktiviteter og samværsformer bygger på følgende
pædagogiske værdier:
•
•
•

Forpligtigende fællesskaber og sociale kompetencer.
Demokrati og medbestemmelse.
Refleksionskompetence og personlig udvikling.

I klubben er god tone og opførsel overfor hinanden en selvfølge. Børnene skal følge
klubbens reglement og de voksnes anvisninger.

Fritidsklubbens lokaler
Brønderslev Fritidsklub består af et alrum med køkken, spiseområde, Disko-område,
PlayStation, VR, brætspil og kreativt værksted. Derudover har vi et computerrum,
en gymnastiksal og et stort udeområde med fodboldbane, bålplads, trampolin,
m.m. Det betyder, at der dagligt er mange forskellige aktiviteter, som vores
klubbørn har mulighed for at lave, men børnene kan også bare komme for at slappe
af og få en snak med en kammerat eller en voksen.
Vi har både papegøjer, marsvin, dværghamstere og en lade med høns, som vi
passer i samarbejde med børnene. Vi har dyr i klubben, da det er et fantastisk
redskab til at bringe børnene sammen på tværs af forskelligheder samt give ro,
tryghed og nærvær. Derudover kan arbejdet med dyr lærere børnene om at drage
omsorg og tage ansvar for et andet væsen.
Fritidsklubbens dagligdag
Hver eftermiddag samles alle vores klubbørn til en hjemmelavet, varm bolle
omkring spisebordet med the/kakao til. Det giver mulighed for, at vores klubbørn
ses, høres og kommer i fokus, hvilket skaber grobund for sikre nærvær og en god
relationsdannelse mellem barn og voksen samt børnene imellem. Ligeledes giver
dette anledning til gode, refleksive samtaler, hvor børnene lærer om sig selv,
hinanden og aktuelle emner. Indholdet i klubbens hverdag tager så vidt muligt altid
udgangspunkt i børnenes interesser og idéer, da det er altafgørende for glæde og
motivation. Derfor giver samtalen over eftermiddagsmaden også god anledning til
at give børnene medbestemmelse ift. aktiviteter og forandringer i klubben.
Tumledage
Hver tirsdag og torsdag holder vi tumledag, hvor vi laver en fælles fysisk aktivitet
med vores klubbørn i en halv til en hel time. Udover at bidrage til fysisk sundhed
giver aktiviteten anledning til socialt samspil, hvilket kan medføre personlig indsigt,
social udvikling samt viden om fairplay og samarbejde. Vi respekterer, at det er
børnenes fritid, de bruger i klubben – det vil sige, at udover på tumledage må
børnene selv bestemme, hvad de ønsker at lave og deltage i af vores aktiviteter.
Større events og aktiviteter
Hvert år planlægger vi en række større aktiviteter/events, både inde og ude af
huset, som vores klubbørn kan tilmelde sig, f.eks. LAN-party, filmaften, Halloweenfest, tur til ZOO og tur til Fårup Sommerland. Vi har derudover løbende kreative
projekter kørende i klubben, men der kan også opstå ikke-planlagte aktiviteter, som
vi altid reklamerer for i klubben, på vores Facebook- eller Instagramside og/eller per
mail. Aktiviteterne er gratis med undtagelse af udvalgte større ture ud af huset.

Klubbens åbningstider
Klubben har åbent alle hverdage fra kl. 13.00-17.00. Mandag og onsdag kan vores
klubbørn blive til aftensmad til kl. 18.30.
Både aftensmad og eftermiddagsmad er gratis, og vi bestræber os til dagligt på at
tilbyde vores klubbørn sunde, nærende og varieret måltider.
Klubben har åbent i skolefri hverdage fra kl. 10.00-16.00, men holder lukket i juli
måned.
Ind- og udmeldelse
Du indmelder dit barn på www.borger.dk via følgende faner: Familie og børn –
Børnepasning – Fritids- og Ungdomsklubber – Digital Pladsanvisning – Videre – Du
kan herefter logge ind med NemID.
Du udmelder også dit barn på www.borger.dk med NemID med mindst en måneds
varsel til den 1. eller 15. i måneden.
Forældrebetaling
Det koster 743kr per måned. Der opkræves ikke betaling for juli måned.
Yderligere oplysninger
Vil du vide mere er du altid velkommen til at komme forbi og besøge klubben eller
kontakte afdelingsleder Megan Svendsen på tlf. 24 99 26 72 / 20 25 46 45 eller mail
mms@99454545.dk. Du kan følge med på vores instagram fri.klub.brs eller ved at
synes godt om vores Facebookside www.facebook.com/bronderslevfritidsklub
Med venlig hilsen
Brønderslev Fritidsklub & Brønderslev Ungdomsskole
Sct. Georgsgården, Nordens Allé 1, 9700 Brønderslev

