Juniorklub

5’eren
•

Er et klubtilbud til alle der går i 6., 7. & 8 klasse.

•

Klubtilbuddet er for dem, der går på Charlotteskolen eller
bor i Charlotteskoles distriktet.

•

Klubben åbner efter skoletid

•

Klubtilbuddet er åbent i både eftermiddags og aftentimerne

•

Junior klubtilbuddet er specielt målrettet denne alder.

Praktisk info
Klubben åbner når jeres barn har fri fra skole og det varierer fra kl. 14.1015.10. Klubben lukker mandag- torsdag kl. 18.00 og fredag kl. 17.00
I ferier åbner klubben kl. 10.00 og lukker til normal tid.
Aftenklub delen for 6. og 7. klasser er til kl. 20.30 mandag, tirsdag, onsdag
og torsdag.
Aftenklub delen for 8. klasser er til kl. 21.30 mandag, tirsdag, onsdag og
torsdag.
Der er lukket mellem jul og nytår, de 3 dage før påske samt indeklemte
dage mellem helligdage og weekender.
Pris for juniorklub er pr. mdr. kr. 330,– i 10 mdr.
Der kan ansøges om økonomisk friplads (henvendelse i klubben)
Mad og frugt i klubben er gratis og en del af kontingentet. De fleste værkstedsaktiviteter er gratis, enkelte med egenbetaling. Ture og aktiviteter
såsom ridning og lign. er med deltagerbetaling.
Klubben tager på en årlig sommerkoloni, hvor egen betalingen forventes
at være ca. kr. 400.– der kan ligeledes være en juniorklub koloni.
Fritids, junior- og ungdomsklubben 5’eren
Charlottegårdsvej 5, 2640 Hedehusene.
Tlf. 4335 3520, E-mail. 5eren@htk.dk
Hjemmesider. www.5eren.dk & www.5eren.htk.dk
På vegne af personalet i klub 5’eren
Klubleder Per Christoffersen

Juniorklubtilbud for 6., 7. og 8 klasser
Fritidsklubben 5’eren
Charlottegårdsvej 5
2640 Hedehusene

Hvorfor gå i juniorklub?
Juniorklubben er for netop den aldersgruppe, der påbegynder
den svære rejse til det kommende voksenliv.
Vi vil have fokus på relationer og kammeratskabsgrupper, vi
accepterer ikke mobning.
Vi har fokus på styrker og kompetencer, og samler på de gode
oplevelser og fællesskaber, det mener vi er vigtigt for god trivsel
og udvikling.

Vi vil til enhver tid samarbejde med jer forældre, det er jeres
børn, vi er bare så heldige, at have dem til låns efter skoletid ☺
Fra fritidsklub til juniorklub
Hvad er forskellen på fritids– og juniorklub?
Vi har i kommunen vurderet, at man som tidlig ung, er meget påvirkelig i
mange henseender. Man spejler sig meget i sine venner og begynder at
”løsrive” sig fra sin familie. Helt naturligt, men derfor også vigtigt, at
man har et sted hvor man samtidig med spejling og udvikling kan være i
trygge omgivelser. Og blive forstyrret med gode oplevelser.
Derfor er dette tilbud om juniorklub, både i dag- og aftentimerne, endda
for en billigere penge, tænkt så I som forældre, sammen med jeres barn/
ung kan finde et passende antal timer til netop jeres guldklump.
Se det som et fleksibelt tilbud, som I kan vælge til og fra i en passende
mængde.
Hvad kan klubben tilbyde?

Klubben er som udgangspunkt en tryg base, hvor man kan være sammen
med sine kammerater efter endt skoledag.
Det er ligeledes muligt for 6. og 7. klasserne at benytte sig af aftenklubben
til kl. 20.30 og 8. klasserne til kl. 21.30.
Juniorklubben er ligeledes et tilbud, med alt fra kreativt værksted, musik,
som instrumentlære og studiebrug, sport i alle afskygninger, madlavning,
BMX cykling, ridning, pc og spillekonsoller, klatring, samt socialt samvær
på tværs af skole klasser, alder m.m.

