
Velkommen til Klubben 
Klostermarksskolens fritidstilbud for 4. - 6. kl. 

Vi byder jeres børn velkommen til en verden fyldt med ansvar, 
udfordringer og medbestemmelse. 

  

Hvad er Klubbens opgave? 

Vores opgave er, i tæt samarbejde med jer, at gøre børnene klar til den verden, der 

venter dem uden for klubben. 

Vi støtter det enkelte barn i gode og udviklende relationer, kompetencer og egne 

værdier. Det sociale fællesskab, tryghed og tillid til andre børn og voksne. Vi arbej-

der ud fra et inkluderende menneskesyn, hvor alle børn er ligeværdige og derfor skal 

ses, høres og anerkendes.  

Klubben består af et lille team på tre voksne. Det er vores vigtigste opgave at se  
ALLE vores børn, være til stede, give plads og tid til, at det enkelte barn ud-
vikler sig i eget tempo og trygge rammer. Vi er tydelige rollemodeller, der med kær-
lig hånd vejleder, samt guider børnene i hverdagens små og store problematikker. Vi 
er meget bevidste om, at lige netop alderen 9-13 år (4.-6. klasse), er der, hvor ud-
viklingen virkelig tager fart. Vi støtter barnet og vil sammen med jer gøre vores bed-
ste til, at klubårene bliver en dejlig tid, med fælles oplevelser og gode minder. 

 

Klubben er opdelt således:  

4., 5., og 6. klasse har hver deres lokale, hvor de kan trække sig tilbage og hygge 

med egen årgang. 

Et stort kreativt værksted: 

Her sætter kun fantasien grænser. Vi maler, laver smykker, syr og griber de ideer 

børnene kommer med og elsker det spontane i kreativiteten. 

Fjernsynsstue med Wii og Playstation: 

Her afholdes vores Playstation og Rocket League turneringer. Udover det er der en  

Wii, hvor børnene bl.a. spiller Just Dance, og der er også plads til brætspil og kort-

spil. 

Disco rum: 

Børnene kan optræde for hinanden, synge eller spille på vores trommesæt. 

Lektie/stille rum: 

Her er der mulighed for at læse lektier i små grupper, eller slappe af med en god 

bog. 

Gymnastiksal: 

Fri leg, fodbold, dødbold, dodgeball osv. Det er børnene, der bestemmer aktiviteter-
ne i gymnastiksalen. 



Sommer: Udendørs Stratego. 

                    Udendørs fodboldturneringer (Klub Cup). 

                    Rundbold - og gerne sammen med Myretuens børn. 

 

Efterår:     Græskarudskæring. 

                    Halloweenfester delt op i årgange. 

                    Byture. 

 

Vinter:  Julegaveværksted. 

                  Julefilm. 

                    Fælles aktivitetsbanko. 

                    Bagning i klubben. 

                    Tur til skøjtebanen. 

 

Forår:       Forårsklubfester delt op i årgange. 

                   Svømmeture. 

                   Byture. 

 

Udover vores faste traditioner har vi daglige aktiviteter i gymnastiksalen, åbent hus 

for forældre, tegnekonkurrencer, Rocket League og Playstation turneringer, klubmø-

der, brætspilsdage, karamelræs, klubbens rekorder, robotværksted, et stort kreativt 

værksted hvor kun fantasien sætter grænser og rigtig mange andre spontane aktivi-

teter. 

Børnene i Klubben er i stor grad medbestemmende i forhold til Klubbens hverdag. 
Det gælder alt fra indretning, indkøb af kreative aktiviteter til planlægning af daglig-
dagen generelt. Det er deres hus og deres ønsker vi hver dag forsøger at imøde-
komme. I vil opleve børnene tage stor del i og ansvar for denne proces. Det at have 
medbestemmelse skaber glæde og giver det enkelte barn ansvar både overfor sig 
selv og andre. 

 

Intro til Klubben for 3. årgang: 

Hvert år sidst på skoleåret inviteres 3. årgangs børn på besøgsdage i Klubben. Den 
første besøgsdag vil være en introduktion til Klubben af Louise, og derefter bliver 
der 3-4 dage, hvor børnene kan komme og gå som de vil. Typisk vil dagene være 
fordelt over en måneds tid. 

Derudover inviterer vi også børnene til at spille rundbold i den store gård med klub-
børnene. 

Alt dette for at skabe en mere flydende og tryg overgang fra Myretuen til Klubben. 

Traditioner samt aktiviteter i klubben: 



 

 

Vores forventninger til jer forældre: 

For os er det vigtigt, at have et åbent samarbejde og en positiv dialog forældre og 

personale imellem. I er altid meget velkommen til at kontakte os omkring stort som 

småt. 

Da Klubben er et ukontrolleret pasningstilbud er det meget vigtigt, at I taler med je-

res barn inden opstart. I skal sammen med jeres barn have nogle klare aftaler om, 

hvad de må og ikke må. 

Herunder blandt andet spontane legeaftaler, gå hjem tid osv.  

Da børnene selv skal holde øje med klokken i klubtiden - eventuelt på deres mobiler 

- i forhold til deres fritidsaktiviteter og kontakten jer forældre og børnene imellem, er 

det vigtigt, at I drøfter brugen af devices. Herunder hvor meget de må bruge deres 

telefon, og hvad de har installeret derpå. Brug noget tid på at snakke om ”digital 

dannelse” og god opførsel på de sociale medier, spørg interesseret ind til barnets di-

gitale verden uden at bryde barnets grænser eller tillid. 

 

Find eventuelt råd og vejledning på Det Danske Filminstitut på dette LINK 

Hos Børns Vilkår på dette LINK 

Eller i denne artikel fra Center for digital dannelse på dette LINK 

 

Praktisk info: 

Klubben er åben hver dag efter endt skoletid til kl. 16.30. 

 

Frugt 

Hver dag serveres der efter endt skoledag frugt og knækbrød. Udover det har vi en 

gang om ugen boller og en toast dag, og vi afslutter ofte med en kop varm kakao 

sidst på dagen i de kølige perioder. 

 

Ferieordning 

I visse perioder, hvor skolen er lukket, vil pasning af Klubbens børn foregå i Myretu-

en. Det er blandt andet Efterårsferie (uge 42), Vinterferie (uge 8), Påskeferie og 

nogle uger i sommerferien. I disse ferieordninger er der visse ting, der gør sig gæl-

dende: 

Myretuen er åben 6.30 - 16.30 

Tilmelding til disse perioder vil blive åbnet på Forældreintra minimum 4 uger før sid-

ste tilmeldingsfrist. 

Børnene skal afleveres eller selv ankomme senest 9.30 af hensyn til planlagte aktivi-

teter og eventuelle ture ud af huset. Eller efter speciel aftale med personalet den på-

gældende dag. 

Vi anser det som god skik lige at give besked, hvis ens tilmeldte barn ikke kommer 

alligevel. 

http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet-for-Boern-og-Unge/Videncenter/Guider-og-materialer/Sociale-medier.aspx
https://bornsvilkar.dk/radgivning/undervisning/born-og-unges-digitale-liv
https://digitaldannelse.org/vidensbase/guide-dit-barns-digitale-faellesskaber/


Klostermarksskolen tilbyder desuden 
følgende to grupper til hjælp for børn 
i udfordrende situationer: 
  

 

“Gruppen for børn, hvis forældre er skilt”: 
Gruppen mødes ca. en gang om måneden i skoletiden. Her har børnene 
et fælles forum, hvor de kan bringe emner op i et trygt miljø. Der bliver 
også fra vores side taget emner op som børnene kan tale om. Vi har 
selvfølgelig tavshedspligt overfor hinanden i gruppen. 

Gruppen vil være delt i to mindre grupper: 

1. - 2. årgang og 3. - 5. årgang, som begge ledes af Maria Jungberg. 
 

“Sorggruppe”: 

På Klostermarksskolen er der et tilbud om en sorggruppe, i det tilfælde 
at der er børn der har en alvorlig syg forælder, eller har mistet en foræl-
der. Her har de mulighed for at være sammen med elever i samme situ-
ation. 

 

Gennem begge tilbud kan vi forebygge og støtte op om børn der oplever 
sorg, ved enten sygdom i familien eller skilsmisse. Det er derfor vigtigt 
at I kommer til os, hvis I oplever ovenstående i jeres familie. 

 

For mere info, kontakt trivselsvejleder Maria Jungberg eller Rikke Bund-
gaard. 


