Hjørnet
- DIN FRITID ER VIGTIG

#Alle Tiders Roskilde

Fritidsklubberne i Roskilde er samlingssteder for børn og unge fra
4. til 7. klasse. Vi lægger vægt på en hverdag med aktivitet, sunde
fællesskaber og god trivsel.
Det sker, når vi mødes i aktiviteter på vores værksteder, i hyggekroge
og på ture. Hverdagen formes af børnene og de unges interesser og
ideer i samarbejde med engagerede og nærværende voksne.
Vi ved, at børn og unge færdes mange steder. Derfor samarbejder vi
med skoler, foreninger, boligselskaber og erhvervsliv. Og vi er til stede
i børn og unges digitale rum.
Klubberne i Roskilde indeholder ud over fritidsklubben et klubtilbud
til unge i alderen 13-18 år. Vi kalder det KlubUng.
I denne folder kan du læse mere om Roskildes klubber på tværs af
vores fem geografiske områder. Du kan læse om, hvad klubben er, og
hvordan vi arbejder med børn og unges trivsel og udvikling.

Velkommen til Klubberne i Roskilde!

Velkommen til Klub Roskilde Syd

Vi glæder os til at se dig og dine forældre
fritid og fællesskab
Alle børn og unge skal opleve at høre til og at
være en betydningsfuld del af et fællesskab.
Sammen med børn og unge skaber vi rum for
masser af sjov og ballade, men også for nærvær
og dybe snakke om livets tumlerier.
Nogle børn og unge kan have ondt i livet og kan
have vanskeligt ved at indgå i sociale relationer.
I Roskilde skal ingen stå alene!

Når man begynder i klub er det nære fællesskab,
som barnet fx kender fra klassen, det bærende.
Her finder barnet tryghed og kender de voksne
fra skolen. Med tiden vil barnet/den unge
bevæge sig ud i større fællesskaber og nye
aktiviteter.

klubbens mange aktiviteter
Vi lægger vægt på, at man kan være sig selv
- sammen med andre, og at det er helt ok at
lave fejl. Vi støtter børn og unge til at knytte
venskaber og har øje på dem, som har brug for
en ekstra hånd i ryggen. Oplever vi fx at et barn
eller ung ikke kommer i en periode, tager vi
kontakt for at hjælpe dem tilbage i fællesskabet.

Klubberne har en vifte af aktiviteter, som børn
og unge må benytte på tværs af afdelinger.
Fælles for vores tilbud er, at vi med dem ønsker
at have noget engagerende, sjovt og spændende
at være sammen om.

Klubben er et stort fællesskab, der går på tværs
af alder, interesser og køn. Store og små kan hos
os møde hinanden og gennem sjove aktiviteter Vi
og samvær øve deres sociale ansvarlighed og til
bidrage aktivt til fællesskabet.

Vi spiller børn og unge
gode til et liv som
aktive medborgere i
fremtidens samfund.
præsenterer børnene
fritidsaktiviteterne i

for alternativer
foreningsliv og

ungdomsskole, og giver dem mulighed for at
prøve sig selv af i nye sammenhænge. Det gør
vi fx når vi udfordrer børn og unge i at være
modige nok til at stå på scenen, klatre og holde
oplæg om digitalisering og grænser, samt øve sig
i at turde sige sin mening og argumentere for sin
holdning.

hører, hvad der sker, og vil handle på det, hvis vi
alligevel oplever uhensigtsmæssig adfærd, som
fx grimt og krænkende sprog og mobning.

klubbens voksne
Klubben handler om aktivitet, trivsel og
fællesskaber – det tager de voksne ansvar for!
Vi møder børnene hvor de er og sætter rammen
for det gode fællesskab og samvær. Vi er i
øjenhøjde med børn og unge, vi lytter og tager
dem alvorligt. Det betyder fx at vi spørger
interesseret ind til deres dag og altid hilser når
vi mødes.
Vi arbejder for at alle børn og unge skal have
en tryg voksen at gå til. Klubbens voksne tager
ansvar for trivsel og handler professionelt, hvis
vi ser tegn på mistrivsel. Vi samarbejder med jer

Vi lægger op til både stille fordybelse, kreativ
udfoldelse og aktiv bevægelse – og alt ind
imellem, og betragter samværet som en øvebane
for bl.a. sociale spilleregler og fair play.
Du kan læse mere om aktiviteter i din lokale
klub på de næste sider.

det digitale fællesskab
Børn og unges sociale liv foregår i dag både fysisk
og digitalt og på tværs af tid og rum. Derfor er vi
er til stede begge steder. Det betyder fx at vi, ved
siden af vores andre aktiviteter, hjælper børn og
unge til at kunne begå sig hensigtsmæssigt på
sociale og digitale medier.
Vi arbejder forebyggende mod digitale
krænkelser og er aktivt sammen med børnene,
når de er i digitale fællesskaber. Vi spiller sammen
med børnene/de unge, og vi tager bevidst stilling
til spil og films egnethed og kvalitet. Vi ser og

forældre og med skolen om børn og unges hele
dag, og vi er til stede i byrummet, hvor vi møder
de unge, skaber tryghed og er til rådighed, hvis
de har brug for det.
Vi har et godt og åbent forældresamarbejde. Den
viden dit barn giver os om deres hverdagsliv –
gennem samtale og samvær, deler vi gerne med
jer forældre. Vi forventer samtidig, at I giver os
den nødvendige viden, der gør at vi kan møde
jeres barn/unge bedst muligt.

Vi informerer løbende om klubbens arbejde
gennem
vores
informationskanaler:
Aula,
Facebook, Instagram samt klubbens og kommunens
hjemmeside. Spørg i din lokale afdeling for mere
info.

lidt om os i klub roskilde syd

Klub Roskilde Syd er fællesbetegnelsen for det
samlede klubtilbud i den sydlige del af Roskilde
Kommune. Vi er tre afdelinger i området:
Hjørnet (Viby), Gadstrup og Dåstrup.

» I begyndelsen holder vi naturligvis et ekstra
øje på alle klubbørn fra 3. klasse.
» Det er tilladt at forlade klubben og vores
område og fx gå en tur, hvis du har lyst. Du skal
blot huske at fortælle det til en af de voksne. Vi
skal nok hjælpe dig med at huske det.
» Du skal selv huske at gå hjem til den tid, du har
aftalt med dine forældre - det husker vi dig ikke
på.

Afd. Gadstrup (4.-7. klasse) med tilknytning til Gadstrup
Skole, Afd. Hjørnet (4.-5. klasse) med tilknytning
til Viby Skole afd. Ørstedsvej, og Afd. Dåstrup (6.-7.
klasse) med tilknytning til Viby Skole afd. Bueager.
Hvis du går på privat- eller friskole kan du også blive
meldt ind i klubben.

værd at vide om os
»Når du begynder i klub, kommer du ofte fra SFO,
hvor dine forældre giver besked om du kommer eller
holder fri. Det skal de ikke hos os - her skal du selv
huske at tjekke dig ind/ud. Vi hjælper dig naturligvis
med at huske det i starten.
» Det at gå i klub handler blandt andet om, at du
gradvist får større ansvar og frihed. Dette betyder fx
at du selv bestemmer, om du vil komme i klubben noget du selvfølgelig skal aftale med dine forældre.

åbningstider

På skoledage har vi åbent fra det tidspunkt du
normalt får fri fra skole og frem til kl. 17:00. Om
fredagen dog kun til kl. 16:30.
I skoleferier og på skolefridage har vi åbent alle
hverdage kl. 10.00-16.00.
I løbet af året har klubben en række lukkedage,
som følger de kommunale lukkedage.

Pladsanvisning med en måneds varsel til
I klubben betaler du delvist for de ting du udgangen af måneden eller til den 15. i måneden.
laver - typisk ca. halvdelen af materialeomkostningerne. Egenbetalingen gælder også forældrekontakt
aktiviteter og ture ud af huset, fx årgangsture Det er vigtigt, at forældre og medarbejdere
og kolonier. Du bruger det betalingskort, som samarbejder, for at du trives bedst muligt. Derfor
kan dine forældre altid bede om en snak for at
du også bruger i skolen.
høre hvordan det går dig i klubben.
Vi vil rette henvendelse til dine forældre, hvis
vi oplever, at du ikke trives. Ligeledes håber vi,
at dine forældre vil fortælle os, hvis du ikke har
det godt i klubben, eller hvis der er sket noget
derhjemme, som vi bør vide.

egenbetaling

aktiviteter

mellemmåltider

Når du kommer fra skole, serverer vi et lille
mellemmåltid til alle, og vi følger Roskilde
Kommunes kostpolitik. Vi har som hovedregel
et alternativ, hvis du har allergi eller af religiøse
eller kulturelle årsager ikke må/kan spise det
vi serverer. Du eller dine forældre er også
velkomne til at aflevere din eftermiddagsmad i
klubben.

fravær ved sygdom

Dagligt er der faste aktiviteter indendørs
bl.a. i kreativt værksted, hal og musikrum, og
udendørs laver vi sport, leg, bål og rollespil, når
vejret tillader det. Ofte arrangerer vi desuden
særlige begivenheder, ture ud af huset og
arrangementer.

Hvis du ikke kommer en enkelt dag eller to,
behøver I ikke at ringe til os. Vi vil dog gerne
vide det, hvis det drejer sig om længere tids
fravær.
Husk: Vi har fokus på medbestemmelse, så du
må meget gerne komme med idéer til, hvad
udmeldelse
vi kan lave af aktiviteter. Vi holder desuden
Hvis du ikke ønsker at gå i klub længere, medlemsmøder for derigennem at lære dig og
skal dine forældre melde dig ud via Digital dine venner om demokrati og medbestemmelse.

samarbejde med skolen

klubstart i hjørnet

Klubbens medarbejdere har faste timer på
skolen, og de er med på teammøder med lærerne
for at have fokus på trivsel i de enkelte klasser.
Det gør vi, fordi det giver en god sammenhæng
for dig i din dagligdag, og fordi vi får skabt en
god relation til lærerne.

For at sikre en tryg opstart i klub samarbejder
vi med SFO’en. Vi har arrangeret nogle dage i
foråret, hvor du sammen med dine kammerater
besøger klubben og hvor vi er med i nogle af
lektionerne på skolen.

19. april Personalet besøger skolen:
		
3.A kl. 12:15-13:00
		
3.B kl. 13:00-13:45
28. april Besøgsdag i klubben
		
kl. 13:00-14:40
2. maj

Første klubdag

Desuden afholder vi et forældremøde, hvor I
kan se vores faciliteter og møde pædagogerne.
Tilmelding er ikke nødvendigt, og vi håber
at alle børn er repræsenteret af minimum én
forælder.

25. april Forældremøde kl. 17-18
Har du eller dine forældre nogle spørgsmål, er I
meget velkomne til at kontakte os. Vi glæder os
til at byde vores nye medlemmer velkommen
mandag d. 2. maj.
Venlig hilsen
Personalet i Afdeling Hjørnet

Klubleder: Brian Svane Høiberg
Pædagogisk leder: Johnny Poulsen
klubroskildesyd@roskilde.dk
www.klubsyd.roskilde.dk
@klubroskildesyd

Afd. Gadstrup
Ramsømaglevej 21
4621 Gadstrup
Tlf 4631 8520

Afd. Hjørnet
Ørstedvej 61A
4130 Viby Sj.
Tlf. 4631 8458
Kontortlf. 4631 8459

Afd. Dåstrup
Bueager 8
4130 Viby Sj.
Kontortlf. 4631 8540
Børnetlf 4631 8542

