Skjoldhøj
Fritids- og ungdomsklub

Velkommen til Skjoldhøj fritids- og ungdomsklub
Derfor skal du vælge at gå i klub

Skjoldhøj fritids- og ungdomsklub er en aktiv og sjov klub, hvor du kan
være sammen med dine veninder og kammerater.
Her er der hyggeligt at være og der er altid noget at lave.
Du kan f.eks. starte dagen med lidt at spise og bagefter deltage i:
badminton/fodbold i hallen, kreative-aktiviteter, cross på Grimhøj,
brætspil og madlavning i køkkenet, rollespil m. Jakob, i værkstedet
med Troels, fiskeri - og meget mere
Til aftenåbning kan du f.eks. deltage i:
fællesspisning, ture til badeland, rush, sejllads med RIB-båden,
fiskespa, bio, fisketur - og meget mere

Arrangementer og traditioner
Klubbernes dag i Tivoli, Vestival, OMG-koncertaften,
Lemvig Fodboldcup, turnering i høvdingebold,
vanduge 26, weekendtur for fritidsklubben og
udlandstur for ungdomsklubben.

Mad i klubben
Vi tilbyder hver dag vores medlemmer noget at spise. Der vil
være varmt mad en gang om ugen og de andre dage vil der
være boller/rugbrød m. pålæg og frugt.
Der er fællesspisning, når der er aftenåbning.
Maden betales over klubbens kontosystem. Se nærmere
beskrivelse i informationsbrevet ved indmeldelse.

Sådan tilmelder du dig
i ungdomsklubben
•
•
•

Alle elever i 6. klasse modtager en tilmeldingsblanket og et informationsbrev på forældre-intra i løbet af juni måned
Digitalt på pladsanvisningen eller find blanketter på hjemmeside; www.uiaa.dk – find
fritidsklubber vest – find skjoldhøj
Du kan også altid hente en tilmeldingsblanket
i klubben

Sådan tilmelder du dig
i fritidsklubben
•
•

Åbningstider

Alle elever i 3. klasse modtager en tilmeldingsblanket og et informationsbrev på forældre-intra i løbet af juni måned
Digitalt på pladsanvisningen eller find blanketter på hjemmeside; www.uiaa.dk – find
fritidsklubber vest – find skjoldhøj

Fritidsklubben				Ungdomsklubben
Mandag:
kl. 13.30-20.00
Onsdag:
kl. 14.00-22.00
Tirsdag:
kl. 13.30-17.30
Torsdag:
kl. 14.00-22.00
Onsdag:
kl. 13.30-17.30
Fredag:
kl. 14.00-17.00
Torsdag:
kl. 13.30-17.30
Fredag:
kl. 13.30-17.00

Hvordan får jeg mere at vide
om fritidsklubben ?
•
•
•
•
•

Ferieåbent vil fremgå af hjemmesiden, www.uiaa.dk

Adgang til Årgange forløb for kommende 4. klasser i april eller maj
Åbenhus arrangement for kommende 4. klasser i
maj/juni måned (invitationer sendes ud)
Forældremøde afholdes i forbindelse med åbenhus arrangementet
Overgangsforløb for eleverne i samarbejde med
SFO
Kontakt afd. Leder Tor Fjellsted for flere informationer på tlf. 51 83 72 68

Forældrebetaling

Fritidsklub
Fuldt medlemskabet 709,- kr. pr. md. (alle hverdage + mandag aften og weekendarrangementer)
Ungdomsklub
Fuldt medlemskab 245,- kr. pr. md. (3 dage + 2 aftenåbninger)
1/3 medlemskab pris 81,- kr. pr. md. (en dag og aften om ugen med en fast aktivitet)

Mød os i Skjoldhøj Fritids- og Ungdomsklub

Anne Olsen
Pædagog

Lars Steffensen
Pædagog

Jakob Barndoff-Nielsen

Pædagog

Kontakt
Ring til klubben tlf. 40 23 04 18
eller Afdelingsleder Tor Fjellstad 51 83 72 68
Klubberne Skjoldhøj

Troels Henningsen
Klubmedarbejder

Tor Fjellsted
Afdelingsleder

WEB

Ulrik Jørgensen
Fritidsleder for
Skjoldhøj, Tilst og
Klubskolen

Brug vores hjemmeside www.ungiaarhus.dk
Find fritidsklubber Vest - find Skjoldhøj og hold
jer opdateret for aktiviteter i klubben.

