


Vigtige datoer maj 2021 

MA TI ON TO FR LØ SØ 
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24 25 26 27 28 29 30 

29. april Sidste dag i SFO 

3. maj Velkommen til 1. dag i KLUB 

28. maj Introaften fra kl. 17.30 - 20.00 

Noter: Infomøde (vi afventer dato) 



 
 

Kære nye klubbørn og forældre 
 

Endnu engang hjertelig velkommen til klub-
ben. Vi glæder os til at lære Jer bedre at ken-

de, og vi ser frem til mange gode og udvik-
lende oplevelser sammen med jer.  

 
I denne folder vil I kunne finde de vigtigste 
informationer om at have børn i klub. De 

kommende sider beskriver rammen for klub-
ben, og hvad I skal være opmærksomme på. 

 
I er også altid velkommen i klubben til en kop 

kaffe og en snak.  
 

De bedste hilsner  
klubbens personale og ledelse 



Personale 

 
 

Tina R. 
Leder SFO & Klub 

 

Charlotte 
Pædagog - Køkken og Krea 
C-klasser 

 

Elias 
Pædagog - Bevægelse og IT 
Klasse 6. A/B 

 

Ida B. 
Pædagog - Krea 
Udskoling 

 

Niklas 
Pædagog - Sport og gaming 

 



 

Ida 
Pædagogmedhjælper i aftenklub 

 

Mille 
Pædagogmedhjælper i aftenklub 
 

 

Stephanie  
Medhjælper - Dans 

 

  

  



Tal, fakta & årshjul 
 

Ca. 150 klubbørn fra 4-8. klasse. 
Én daglig leder. 

Fire faste pædagoger og tre medhjælpere 

 

 
 



Hverdags aktiviteter i klubben 
 

Kreativt værksted - KREA  

IT & programmering 

Sport & bevægelse  

Spil & strategi 

Dans 

Køkken 

 
Følg med på: 

 
 
 

Vi informerer løbende med ugeplan og  
billeder fra aktiviteterne i klubben.  

Se eksempel på næste side. 

 



Åbningstider og ugeplan 

 
 

Uge 34 

 

Mandag: 
13.45-17.30 

Tirsdag 
13.45-17 

Aftenklub 

Onsdag 
13.45-17.30 

Torsdag 
13.45-17 

Aftenklub 

Fredag 
13.45-17.30 

Køkken 

 

Friskbagte 

boller  med 

smør eller 

syltetøj 

Frugts & kiks Rugbrød med  

Leverpostej 

og agurk 

Yoghurt med 

drys 

Pastasalat 

Klubsal Dans  FIFA-

turnering 

Skriv dig på 

og hyg 

Spåpigerne 

slår til 

Disko dasko 

Alrum Brætspil og 

hygge 

Terningespils 

-værksted 

Billard-

turnering 

Brætspil og 

hygge 

Sofasnak 

Krea-

værksted 

Perle– og 

smykke-

værksted 

Perle– og 

smykke-

værksted 

Perle– og 

smykke-

værksted 

Perle– og 

smykke-

værksted 

Perle– og 

smykke-

værksted 

Udeliv/sal Fodbold mod 

SFO 

Hockey i 

”Buret” 

Flagfootball Fodbold i 

”Buret” 

Boldspil i 

”Buret” 

Aftenklub/

arrangmen-

ter 

Klubmøde

(alle delta-

ger) 

Aftenklub: 

Live Cluedo 
og sofasnak 

 Aftenklub: 

Rundbold og 
sofasnak 

 



Dagligdagen i KLUB 
Frihed under ansvar.  Vi vægter børn, unge, medansvar og 
medinddragelse højt. Vi møder børn og unge med respekt. 
Vi arbejder for at fremme det enkelte barns oplevelse af at 
være vigtig for fællesskabet og af, at fællesskabet har be-

tydning for dem. 
 

Man kan frit komme og gå, men vi sætter pris på at der 
bliver sagt goddag og farvel til personalet. 

 
Klub Præstemosen er et fritidstilbud, hvor børn og unge 
kommer af egen fri vilje, hvorimod SFO er et pasningstil-
bud. Klubben er på de unges præmisser hvor de lærer at 

tage aktivt del i deres fritidsliv. 
 

Opslagstavlen og Aula 
Alle klubbørn skal prikke sig ind på Aula når de  

kommer, og ligeledes prikke sig ud når de forlader  
klubben. Aula bliver løbende opdateret så man  

kan følge med i aktiviteterne på klubben. 
På opslagstavlen kan man danne sig overblik over  

dagligdagens aktiviteter. Det er også her der hænger  
tilmeldingssedler til arrangementer og ture ud af huset.  

 

 
 



IT-politik 

 
Computerspil og film 

Vi spiller og ser kun alderssvarende spil og film. 
Undtagelser kan komme ved LAN– og filmovernatninger, 

der kræves dog forældretilladelser 
 

 
Mobiltelefoner  

I klubben skal man have mulighed for at ringe  
hjem og lave selvstændige aftaler  

med venner og forældre. 
  

Brugen af mobil er derfor en individuel aftale  
mellem forældre og børn. 

 
 
 



Aftenåbninger 

 
Aftenklub er åben om tirsdagen fra 4. klasse.  

Når de starter i 5. klasse er aftenklubben åben  
både tirsdag og torsdag. 

 
Når man går i 3. klasse er der ikke tilbud om aftenklub.  

 

Tirsdag - fra 4. klasse 
17:30-20:00  

 

Torsdag - fra 5. klasse 
17:30-20:00  

 
Aktiviteterne varierer fra aften til aften. Er der særlige   
arrangementer kommer det på opslagstavlen. Nogle      

aftener kan kræve tilmelding. 
 

Tirsdag og torsdag bruger vi ofte i 
Idrætshallen til diverse aktiviteter.  

 
 

 



Ture ud af huset 
 

Her skaber vi nye oplevelser, og vi er sammen i andre 
sammenhænge end i klubben.  

Eksempler på ture: Skøjtehallen, biografture, Tivoli, Bak-
ken, juleshopping, picnicture, hyggeture til Fisketorvet   

eller til Rødovre centrum.  

Sammen med de andre klubber i Hvidovre afholder vi   
turneringer, og Kometfest to gange om året.  

 
 
 

Ingen 3. klasser må gå i Kvickly, imens de er på klub.  
Fra 4. klasse skal der indgås en aftale  

mellem børn og forældre.  
 

I klubben vægter vi at børnene lærer at tage ansvar.  
Vi holder ikke kontrol med, hvem der går  

i Kvickly efter sommerferien. 

 

 
 



Klubråd og klubmøder 
 

Hver mandag kl. 14:45 afholder vi Klub-møde.  
Alle børn og voksne samles i fællesrummet. 

 
Klub-møderne indeholder en masse vigtige informationer 
om ugens forløb, kommende arrangementer, tilmeldings-

frister, ris & ros og nyt fra klubrådet. 
 

Klubrådet 
 

Hvert år i marts afholder vi klubrådsvalg. 
Alle børn som gerne vil være ”børnenes stemme” i med-
indflydelsen på vores klub kan stille op til valget uanset 

klassetrin. 
 

Klubrådet mødes én gang pr. måned  
sammen med to pædagoger. Mødet afholdes fast den sid-

ste onsdag i måneden 15.00-15.30.  
 

På klubrådsmøderne drøftes børnenes idéer fra  
klubbens postkasse, dagligdags aktiviteter  

og kommende arrangementer.   

    



Mad og drikke 
 

Mellemmåltid fra køkken 
Hver dag kl. 15:00-15:30 serveres der et mellemmåltid i 
form af frugt eller andre alternativer. Børnene kan altid 
medbringe ekstra mad, klubben har dog ikke mulighed  

for at opbevare dette på køl. 
 

Har man børn, som kræver individuelle aftaler i  
forhold til mad, aflever da en kort skriftlig beskrivelse  

til personalet. fx grundet allergi, gluten- eller  
laktoseintolerance. 

 

Spisning af indkøbt mad, slik og drikkelse  
 

Det er ikke tilladt at nyde indkøbt mad,  
slik og drikkelse i klubben.  

 
Eksempelvis slik, sodavand, chips, pizza o. lign. 

 
 

 



Skoleferier  
 

Medbring altid madpakke, drikkedunk og turtaske. 
Lommepenge er ikke nødvendigt.  

Møder man efter kl. 10:00, så kan vi være taget på tur. 
Hvis døren er låst ved åbningstid, gå da hen på SFO’en.    

 

Sommerferien 
Første uge i skolesommerferien er vi på koloni. Der er  

almindeligt klubtilbud for børn som ikke deltager. 
 

Hvert år op til sommerferien modtage I en  
påmindelse om, at I på Aula skal angive hvornår  

i sommerferien jeres børn møder i klub. 
 

Hvis ikke I tager stilling, så vil der automatisk stå at  
Jeres børn holder ferie i hele perioden. 

 
Det er vigtig at I tager stilling således at vi kan planlægge 

sommerferien med det rigtige antal personaler, billetter til 
ture ud af huset o. lign. Hvis fristen overskrides, kontakt 

da leder Tina Rasmussen på + 45 25 43 81 20.  



Forældresamarbejde 
 
 

Aula og telefon  
Klubben har ikke telefontid. Ved noget  

ekstraordinært  kan vi dog ringes op på:  
Telefon: +45 36 47 02 35, tast 2 for klub. 

 
Kommunikationen foregår primært via Aula,  

alternativt er I altid velkomne i klubben til  
en kop kaffe og en snak. 

 

Individuelle aftaler og medicin: 
Det er vigtigt, at vi fra første dag ved  

besked fra Jer forældre. Mød op i klubben eller  
skriv via Aula, vi gør alt hvad vi kan  

for at imødekomme Jer. 
 

Glemt tøj, tasker og sko 
Første mandag i måneden tømmes garderoben. 

Alt opbevares i 3 uger. 


