Klubberne i Hedehusene
Klub Inn og Klub 5’eren

Februar 2021.
Information om overgang fra SFO til Klub februar 2021.
Kære 3. Klasses børn og forældre
Så er jeres børn, blevet så “store”, at de skal skifte SFO’en ud med en Klub.
I Hedehusene står klubberne lige foran en fusion (1. April) i lighed med den
forestående skolefusion. Derfor har vi valgt at udsende dette fælles
informationsbrev
Klub Inn og klub 5’eren, som er de 2 klubber, der ligger i henholdsvis
Hedehusene og Charlotteskolen skoledistrikter, vil være klar til at tage imod
jeres børn, med alt hvad det kræves i forhold til Corona restriktioner og
tryghed.
Overgang fra SFO-Klub.
Vi har de andre år haft en gennem prøvet proces ift indkøring/overgang. Med
forældremøder, rundvisninger og besøgsdage i februar og marts. Men det
besværliggøres alt sammen lige i øjeblikket pga. Corona. Det kan derfor måske
være svært for jer, at skulle træffe et valg om jeres børn skal tilmeldes
klubben. Et “normalt” år vælger langt de fleste børn fra 3. klasse at gå i klub,
men intet er normalt for tiden. Og tingene ændrer sig fra uge til uge.
Derfor kan vi p.t ikke fremsende en helt fast køreplan for besøgsdage. Men vi
er eksperter i at handle hurtigt, når mulighederne åbner sig. 😊.
Det skal også nævnes at vi i foråret 20 stod i en situation der ligner og det
lykkedes faktisk helt fint.
Lige nu har vi kun åben for 4. klasserne i Klubberne, men vi får selvfølgelig
også lov til at modtage jeres børn når vi når 1. april.
Klub Inn laver en plan i samarbejde med SFO og Hedehusene skole, ligesom
klub 5´eren har lavet en plan med SFO og Charlotteskolen, der meldes ud til 3.
klasses børn og forældre på Aula.
Når disse besøgsdage påbegynder, vil vi holde jeres børn i samme bobler som i
skolen og i tæt samarbejde med skole og SFOs personale.
Vi ved at det kan være et stort spring, at forlade en SFO, til fordel for et
klubtilbud, hvor man går fra pasning til opsyn, dvs. man som forældre ikke er
forpligtet til at kontakte klubben hvis ens barn ikke skal i klub en dag. Ligesom
vi ikke er forpligtet til at ringe hjem til jer når barnet ikke er dukket op. Dog
kan vi lave individuelle aftaler med jer i en overgangsperiode hvis I ønsker

det. Og vi hører også gerne fra jer hvis jeres barn er fraværende i længere
tid.
Der vil være afsat 2 pædagoger til at være særlig ansvarlige for indkøringen i
hver klub og de vil være ekstra opmærksomme på det enkelte barns trivsel og
sørge for omsorg og kvaliteten i det pædagogiske tilbud.
Da denne overgang bliver anderledes grundet Corona, vil vi åbne op for flere
og alternative måder at lære klubben at kende, bl.a. med en video, primært
henvendt til jeres børn. Men også så at i forældre kan se de mange oplevelser
og aktiviteter som venter jeres børn i løbet af en klub-tid med start fra den 1.
april.
Se filmen, tryk på linket:
Klubberne i Hedehusene - YouTube
Fritidsklubben, som er for de yngste børn, vil være tilbuddet som i kan
tilvælge. Dette er gældende alle hverdage fra skolen slutter til kl.
17.00.(Normalt 17.45) Der vil være forskellige aktiviteter og muligheder for
samvær alle dage, samt et lille eftermiddagsmåltid som tilbydes efter endt
skoledag. Der tilbydes også ture og arrangementer, som jeres børn selv
kommer til at være med til at planlægge. De fleste ting er gratis, det har
i jo betalt over klubkontingentet. Men der vil indimellem forekomme ture med
en delvis brugerbetaling.
Efter endt Corona, kommer vi også til at lave arrangementer som strækker sig
ud over åbningstiden. Men det vender vi tilbage til når tiden kommer. :-)
Fra 1. april (første dag er d. 6.) kan jeres børn starte i klub og det vil foregå
sådan, at de børn der går på Hedehusene skole starter i Klub Inn og de børn
der går på Charlotteskolen starter i klub 5’eren, dog med fælles arrangementer
og ture, når Corona restriktionerne bliver færre og ophører.
Vi er opmærksomme på at skabe nogle trygge baser i hver af klub-afsnittene,
men er også opmærksomme på at vi som klubber og pædagoger skal
understøtte fremtidens skole og læringshus, hvor børnene kommer til at få en
dagligdag og skoletid sammen med opstart i det kommende skoleår.
Når dette sker vil vi også kunne tilbyde klubfaciliteter i det nye Læringshus,
hvor der vil være rig mulighed for at dyrke sport og leg, udfolde sig kreativt,
ligesom andre almindelige klubaktiviteter også vil være en mulighed.
Dette tilbud er endnu ikke klar og det vil blive udviklet op til skolestart og her
vil jeres børn også blive inddraget, så de kan være med til at sætte deres
præg på den kommende klub i Læringshuset. De 2 nuværende klubber vil
ligeledes være at finde i fremtidens tilbud.
Vi håber i er nysgerrige på klubberne i Hedehusene og vi glæder os til at vise
jer de mange muligheder, samt at give jer et indblik i klubbernes forunderlige

verden. Klubbernes dygtige og erfarne pædagoger vil være klar til at tage
imod jer og jeres børn, så velkommen til Klub inn og Klub 5’eren.
På vegne af klubberne
Klublederne
Jan Tomzak og Per Christoffersen
Klub Inn, Hovedgaden 448, Tlf.
4335 3555 mail: klubinn@htk.dk

Hjemmeside: www.klubinn.htk.dk

Klub 5éren, Charlottegårdsvej 5, Tlf. 4335 3520,
Mail: 5eren@htk.dk hjemmeside: http://5eren.dk/

