Ny struktur for alle fritids- og ungdomsklubberne i Høje-Tåstrup kommune fra 2018.

Kære alle børn, unge og forældre. Der vil fra den 1.1.2018, være en ny struktur for alle kommunens
klubber, de har indtil dags dato, været meget uens i åbningstiden i bl.a. aftenklub tilbuddet og som
den eneste af klubberne, så havde Sengeløse klub et juniorklub afsnit. Dette afsnit, bliver som noget
helt nyt, en mulighed i samtlige klubber fremover.
Der er i fremtidens klub, en overordnet struktur der skal overholdes, men vi har i samarbejde
klubbens brugerbestyrelse og personalet fået lov til, at justere ind i forhold til de lokale behov.
Overordnet vil vi fra klubbernes og kommunens side, herunder politikkerne, gerne signalere, at man
med et mere attraktivt og fleksibelt tilbud forbliver i klubben, også når man bliver lidt ældre og
egentlig er så stor, at man godt kan gå direkte hjem fra skole og passe sig selv, eksempelvis foran sin
computer, Her vil der være et nyt juniorklub afsnit, for dem der går i 6., 7. og 8. Klasse. Den gamle
overgang fra fritidsklub til aftenklub, var for nogen et stort spring, hvorfor det giver god mening at
have juniorklubben som springbræt.

Hvad indebærer den nye struktur for jer som børn, unge og forældre?
•

Fritidsklubben vil stadig være for de børn der går i 4. og 5. klasse. Det er også her at 3.
klasserne starter den 1. april hvert år. Åbningstiden forbliver uændret, dvs. at klubben åbner
kl. 14.00 onsdag og fredag og kl. 15.00 de øvrige hverdage. Fritidsklubben lukker kl. 18.00
hver dag undtagen fredag, som er til kl. 17.00. Samme fritidsklubtilbud og indhold i tæt
samarbejde med Charlotteskolen, så der åbnes tidligere når det kræves.

•

Juniorklubben er det nye tilbud for 6., 7. og 8. klasserne. De kan være i hele fritidsklubbens
åbningstid om eftermiddagen, samt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag aften, til kl. 20.30.
Dog vil 8. klasserne kunne være der til kl. 21.30. Dette kan virke overvældende for nogle,
men se det som en mere fleksibel ordning, der giver de unge muligheden for, at kikke forbi
om eftermiddagen, hvis det passer, tilmelde sig en aftentur, eller komme forbi og snakke
med nogle venner eller en voksen, når man har brug for det og ikke kun i et bestemt
tidsrum, på en bestemt ugedag. Vi har vurderet at 8. klasserne kan være der til klubben
lukker, da de overflyttes til ungdomsklubben i 9. klasse.

•

Ungdomsklubben er for 9. klasse og op. Dette er primært fra kl. 18.00 - 21.30 mandag,
tirsdag, onsdag og torsdag. Men der åbnes op for bestemte målrettet aktiviteter fra kl.
17.00. Her vil der bl.a. være bærbare pc'er til rådighed for jobansøgning, studievejledning,
samt enkelte dage med forberedelse af mad til aftenklubben, desuden vi klubbens
musikstudie være åbent enkelte dage. Klubbens faste fritidsklub aktiviteter overgår først til
ungdomsklubbens medlemmer kl. 18.00

•

Crossklubben og Gokartklubben forbliver uændret i forhold til åbningstider og betaling ift.
klasser/alder.

•

I ferier, åbner Klub 5'eren kl. 10.00 og de øvrige åbningstider er gældende iflg. ovenstående
inddeling i fritids-, junior- og aftenklub, medmindre der er aftalt andet i forbindelse med ture
og arrangementer.

•

Hvad koster det så med de nye klubafsnit?
Fritidsklub: 4. og 5. klasse. 583,- kr.
Juniorklub: 6., 7. og 8. klasse. 298,- kr.
Ungdomsklub: 9. klasse og op. 167,- kr.
Crossklubben: 167,- kr.
Gokartklubben: 298,- kr.
Husk at betales kun for 10 måneder, så juli og august er betalingsfri måneder.

Vi har store ambitioner om, at skabe nogle endnu bedre rammer om jer børn og unge, og et trygt og
udviklende klubtilbud der gør, at I som forældre vil benytte jer af de nye muligheder, som denne nye
klubstruktur vil give jer i fremtiden. Vi har aftalt brugerbestyrelse og personale imellem, at ovenstående
evalueres og vi justerer ift. det som der kan gøres bedre og anderledes. Evalueringen vil være med
inddragelse af jer børn, unge og forældre.
Husk at fremtidens klub er en ramme med klubtilbud og åbningstider og det er jer forældre der sammen
med jeres børn og unge, bestemmer hvornår det skal benyttes! Og de beslutninger I træffer i familierne,
vil vi meget gerne bakke op omkring.
Denne overordnet struktur kører pr. automatik, så har man et barn/ung der skal indplaceres i et andet
klubafsnit, så sker det automatisk.
Kig gerne ned i klubben hvis I ønsker ovenstående uddybet eller ønsker en snak om hvordan vi hjælper
jeres børn og unge med de aftaler, som I har lavet på hjemmefronten.

Med venlig hilsen

På vegne af
Personale og brugerbestyrelse
I Klub 5'eren
Klubleder Per Christoffersen

