
Velkommen til din nye klub

Til forældre med børn som skal begynde i klub

Børn, Sundhed og Velfærd

Albertslund
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Som forældre til børn, der skal skifte fra SFO og starte et
nyt liv i fritidsklub, er der naturligvis en række spørgsmål,
man ønsker at få besvaret.
›  Hvad vil det sige at gå i klub?
›  Hvilken forskel er der på klubberne?
›  Er der en klub, som er bedre for mit barn end andre?
›  Skulle jeg hellere vælge nogle andre fritidsmuligheder 

for mit barn?

Med denne pjece ønsker klubberne i Albertslund at give 
dig mulighed for at få et indblik i dit barns nye klubliv.

Men det bedste vil være, hvis du selv tager rundt til de 
forskellige klubber og tager en personlig snak med per-
sonalet.

Vi vil gøre meget for, at dit barn får en god start på sit nye 
klubliv.

Klubberne i Albertslund



›  Fritidsklubber
  er for børn fra 3./4. klasse til og med 7. klasse (ca. 10-13 år).

›  Juniorklubber
  er for unge fra 7./8. klasse til og med 9./10. klasse (14/15 år).

›  Ungdomsklubber
  er for unge over 9./10. klasse (ca. 16 år til og med 20 år).

›  Væresteder
  er for børn og unge mellem 10 og 23 år.

Generelle bestemmelser
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Fritidsklubbernes åbningstid tilrettelægges efter børne-
nes behov, og vil på skoledage typisk være fra kl. 14.00 
– 17.30. På skolefridage og i ferier vil der være udvidet 
åbningstid.

Juniorklubbernes åbningstid tilrettelægges efter de unges 
behov, og vil på skoledage typisk være fra kl. 14.00 – 
17.30 samt enkelte aftener. På skolefridage og i ferier vil 
der være udvidet åbningstid. 

Ungdomsklubbernes åbningstid tilrettelægges efter de 
unges behov, og vil generelt være om aftenen.

På 7. klassetrin har den unge mulighed for i samarbejde 
med forældrene og klublederen at vælge, om han/hun vil 
gå i fritidsklub eller juniorklub.

På 9. klassetrin har den unge mulighed for i samarbejde 
med forældrene og lederen at vælge om han/hun vil gå i 
junior- eller ungdomsklub.

Der er mulighed for dobbelt medlemskab i fritids-, junior- 
og ungdomsklub i 3–6 måneder, som hovedregel i forbin-
delse med skift fra en klubtype til en anden.

Da åbningstiderne kan være meget forskellige fra klub til
klub og også skifte i løbet af året alt efter de unges behov,
er det vigtigt, at du henvender dig til dit barns klub for at
få præcise oplysninger.

Åbningstid



Udgangspunktet er, at alle børn/unge har lige ret til en 
klubplads.

Dog har alle 3. klassebørn fortrinsret til en relevant fri-
tidsklubplads pr. 1. maj hvert år.

Børnene vil få tilbudt en relevant plads efter følgende 
prioritering:
›  Antallet af ledige pladser
›  Børn fra en tilknyttet SFO (gælder Baunegård og Stor-

agergård)
›	 	Mulighed	 for	 gruppevis	 overflytning	 sammen	 med	

klassekammerater
›  Samarbejdsrelationer mellem SFO og klub
›  Individuelle ønsker

Hvis der er venteliste til en klub, vil klubbens leder i for-
bindelse med optagelse skulle tage særligt hensyn til føl-
gende forhold (i prioriteret rækkefølge):
›  Om der er en SFO tilknyttet
›  Om der er iværksat hjælpeforanstaltninger for barnet/

den unge
›  Om barnet/den unge har særlige sociale behov for at 

blive optaget
›  Alder (det ældste barn/den ældste unge optages først)
›  Om barnet/den unge har kammerater i klubben
›  Om barnet/den unge hører til i lokalområdet
›  Om barnet/den unge har andre søskende i klubben 

(gælder kun for fritidsklubber)

Regler for optagelse i klub
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Overgang fra SFO til klub

Proceduren ved overgang fra SFO til klub er:
Overgangen fra SFO til klub sker den 1. maj det år barnet 
går i 3. klasse.

Digital opskrivning til klubplads. Fra midt november 
kan forældre opskrive deres barn til en klubplads med 
start 1. maj det efterfølgende kalenderår. Opskrivning 
til klubplads skal ske digitalt på Digital Pladsanvisning 
enten via www.borger.dk eller via Albertslund Kommu-
nes hjemmeside www.albertslund.dk. Der skal anvendes 
NEM-ID ved opskrivningen. I den Digitale Pladsanvis-

ning kan forældrene også meddele eventuelle 2. og 3. 
ønske til klubplads. Der er ikke pladsgaranti til en bestemt 
klub.

Information om opskrivningen. Information om op skriv-
nin gen til klubplads sendes ud via SFO-lederne, som sik-
rer, at alle forældre til børn i 3. klasse modtager denne (via 
forældre-intra). Informationen på forældre-intra med tids-
frister m.v. vil også indeholde denne velkomstpjece samt en 
vejledning til den digitale opskrivning.

Informationsmøder i klubberne. I starten af november 
måned inviterer klubberne forældre til børn i 3. klasse til 
informationsmøder og besøgsrunder. Invitationer sendes 
via SFO-lederne, som sikrer, at alle forældre modtager 
disse (via forældre-intra). Informationsmøderne afholdes 
i den enkelte klub.

Tilbud om plads i klub / udmeldelse af SFO. Forældre, 
der har opskrevet deres barn til en klubplads, kan omkring 
midten af januar i den Digitale Pladsanvisning se, at deres 
barn er indskrevet i en klub fra 1. maj. Det vil samtidig 
fremgå, at barnet er udmeldt af SFO pr. 30. april. Foræl-
drene skal derfor ikke aktivt foretage en udmeldelse fra 
SFO’en, da dette sker helt automatisk, når barnet er skre-
vet op til en klubplads i den Digitale Pladsanvisning.

Indmeldelse. Når indmeldelsen til klubben er på plads 
i Den Digitale Pladsanvisning (og helst inden 1. maj), 
bedes forældrene (gerne sammen med barnet) henvende 
sig i klubben for at udfylde en blanket med oplysning om 
telefonnumre, tilladelser til transport m.v.



Det er vigtigt at understrege, at det er

FRIVILLIGT AT GÅ I KLUB

Der er ingen kontrolleret pasning – børnene kan komme 
og gå, som de vil. Det vil sige:

Alle aftaler vedrørende ”gå-hjem-tider”, ”småærinder 
uden for klubbens område”, ”besøg hos hinanden” osv. 
skal aftales forældre og børn imellem.

Personalenormeringerne er ikke som i SFO, så det for-
ventes, at børnene udviser stor selvstændighed og initia-
tiv. F.eks. er det vigtigt, at både børn og forældre aktivt 
søger oplysning om klubbens aktiviteter og selv holder 
øje med tilmeldelsesfrister, indbetalinger m.m.

De	fleste	børn	vil	være	glade	for	den	større	frihedsgrad,	
der er i en klub. Samtidig kan det også skabe utryghed 
hos enkelte, så det er meget vigtigt, at du som forældre 
tager kontakt til klubben, hvis du synes, at dit barn har 
svært ved at administrere den større frihed og/eller føler 
sig utryg eller ensom.

Specielt vil alle klubber meget gerne orienteres om, hvis 
dit barn tænker på at melde sig ud af klubben, så klubben 
i	god	 tid	kan	finde	ud	af,	hvad	der	eventuelt	kan	gøres.	
Er det klubben der skal ændre noget, eller er det dit barn, 
der	måske	skal	hjælpes	til	at	finde	nogle	andre	fritidsinte-
resser eller…? Du kender selv bedst dit barn, og klubben 
vil meget gerne hjælpe til med at give dit barn de bedste 
muligheder for et godt fritidsliv.

Generelle fakta om det at gå i klub
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Klubberne har indført en sluseordning, som har til formål, 
at give dit barn en tryg opstart til og introduktion i det nye 
klubliv. Sluseordningen kan være forskellig fra klub til 
klub afhængig af de fysiske rammer, personalemæssige 
ressourcer	og	medlemmernes	profil,	men	generelt	kan	slu-
seordningen karakteriseres ved:

Slusen består som hovedregel af selvstændige fysiske 
lokaler, hvor de nye børn har fortrinsret til at opholde sig. 
De nye børn har naturligvis lov til at færdes overalt på 
klubbens område, men har mulighed for at trække sig til-
bage til slusens mere trygge miljø, hvis de får lyst til det.

I slusen er der som hovedregel to voksne kontaktpersoner, 
som er de nye børns primærpædagoger og yder en særlig 
omsorg for og opmærksomhed på det enkelte barn. Der 
kan laves individuelle særaftaler mellem forældre, barn 

og kontaktpædagogerne for at sikre at dit barn får en tryg 
opstart i klubben.

Pædagogikken i slusen er som hovedregel omsorgs- og 
relationsorienteret. Dette betyder blandt andet, at der gen-
nem dialog og leg sættes fokus på at udvikle den enkeltes 
selvværd og mulighed for at blive inddraget i en kamme-
ratskabsgruppe. Der arbejdes meget med etik og almin-
delig opdragelse i at tage ansvar for sig selv og hinanden.

I slusen er der individuelt aftalt, kontrolleret fremmøde. 
Det vil sige, at børnene krydser sig ind og ud og lærer 
at give besked om stort og småt til kontaktpædagogerne.

I enkelte klubber, hvor der ikke fysisk er plads til at 
oprette selvstændige lokaler, sørger kontaktpædagogerne 
for særlige aktiviteter for de nye børn.

Sluseordning



 

 

Klubbernes medarbejdere er fordelt på alle kommunens 
skoler og deltager i undervisningen i enkelte timer - også 
i de nye understøttende undervisningstimer m.v., som er 
fulgt med skolereformen.

Klubbernes medarbejdere indgår i undervisningen i 4. til 
9. klassetrin.

I forbindelse med skolereformen har man i Albertslund 
Kommune	besluttet	at	sætte	flere	pædagoger	ind	i	skolen.	

De længere skoledage har betydet, at klubberne åbner 
senere end tidligere år og de frigjorte personaleressourcer 
herfra har muliggjort, at klubmedarbejdere kan være med 
i undervisningen.

Når dit barn starter i klub, er der derfor gode muligheder 
for at se velkendte ansigter fra skolen.
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Klubberne i skolereformen
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Hvorfor gå i klub?

›  Du kan få mange gode venner.

›  Du kan møde voksne, der giver sig tid til dig  

og vil hjælpe dig med stort og småt.

›  Du kan – dyrke sport og motorsport på Albertslund 

Motorsports Center (Go-kart og motorcross), spille 

computer, lave teater, spille musik, designe tøj,  

spille rollespil, tage på ture, komme på koloni og 

meget mere.

›  Du kan få et fristed, hvor du har tid til bare at være  

dig selv.

Velkommen i klubben



12



13

Det aktuelle kontingent for at gå i henholdsvis fritids-, 
junior-	og	ungdomsklub	kan	findes	på	kommunens	hjem-
meside www.albertslund.dk. Søg efter takster i søgefeltet. 
Kontingentopkrævningen varetages af kommunens Plads-
anvisning, som kan træffes på tlf. 43 68 61 25.

Ind- og udmeldelse
Ind- og udmeldelse sker digitalt via Den Digitale Plads-
anvisning. (Se side 7 vedrørende den særlige procedure 
for overgang fra SFO til klub).

Materialekonto og mad
Medlemmerne skal selv betale halvdelen af, hvad det 
koster at tage på koloni, deltage i ture, bage kage, sy tøj, 
lave smykker osv. I de gratis væresteder er der 100 % bru-
gerbetaling på de nævnte aktiviteter.

I mange klubber har du mulighed for at sætte penge ind på 
barnets ”materialekonto”. Det giver større mulighed for, 
at dit barn spontant kan deltage i en aktivitet, hvis det lige 
passer.

Flere klubber sælger sund mad i klubben og har en ”mad-
konto”, hvor dit barn kan sætte penge ind. Mange børn er 
meget sultne, når de kommer fra skole, så det er en god 
idé at give dit barn en ekstra madpakke med eller penge til 
at købe et billigt måltid i klubben.

Det er klubbernes erfaring, at den daglige kontakt for-
ældre	og	personale	imellem	sjældent	finder	sted.	Det	er	
derfor meget vigtigt, at du hjælper os med at lære dit 
barn selv at søge informationer.

Informationer fra klubben til barnet kan foregå forskel-
ligt i de forskellige klubber, men som regel arbejder 
klubben	med	flere	informationskanaler:

Elektroniske- og sociale medier. Information via elek-
troniske- og sociale medier anvendes i høj grad (sms, 
mails, facebook, klubbernes hjemmesider etc). 

Opslagstavler. Her står alle vigtige meddelelser fra 
personale til børn vedrørende ture, turneringer, fester, 
indkøb, børnemøder, kolonier m.v. Dit barn skal som 
regel selv være opmærksom på at få sig tilmeldt, men 
naturligvis hjælper personalet til.

Medlemsmøder. Klubberne samler ofte grupper af børn 
til små børnemøder eller holder medlemsmøder for alle.
Her beslutter børnene selv, hvad de har lyst til at lave. 
Så støt dit barn i at deltage aktivt og komme med forslag 
til stort og småt.

Sedler. Som regel får børnene en seddel med hjem, hvis 
de deltager i et arrangement, der ligger udenfor den nor-
male åbningstid. Men de skal selv sørge for, at du ser 
sedlen.

Nyhedsbreve. Mange klubber sender nyhedsblade ud, 
og alle klubber har også en hjemmeside.

Praktiske oplysninger

Information

personale – børn
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Kommunalbestyrelsen har besluttet en ramme for det 
pædagogiske arbejde i klubberne.

Heraf fremgår det, at klubberne:
›	 	Skal	indgå	i	det	generelle	og	specifikke	forebyggende	

arbejde for børn og unge
›  Skal målrette deres indsats mod udsatte børn og unge
›  Skal arbejde tværfagligt gennem SSP, lokale netværk, 

opsøgende arbejde m.m.
›  Skal henvende sig til alle grupper af børn og unge

Klubberne er meget forskellige og arbejder med forskellige 
metoder og værktøjer, men for at leve op til kommunalbe-
styrelsens beslutninger og for at tilgodese den nuværende 
ungdoms ønsker til den gode klub, har klubberne i Alberts-
lund udarbejdet en fælles vision for klubarbejdet, der inde-
holder	fire	temaer,	som	alle	klubber	arbejder	ud	fra:

Fokus på den enkelte. Alle klubber arbejder med at 
hjælpe	den	unge	til	at	finde	svar	på	spørgsmålet:	”Hvem	
er jeg”? Det forsøger personalet først og fremmest ved 
at være ægte, tydelige, nærværende voksne, som ser og 
anerkender det enkelte barn i dets unikke særegenhed.

Fokus på venskaber. Alle klubber arbejder med at hjælpe 
den	 unge	 til	 at	 finde	 svar	 på	 spørgsmålet:	 ”Hvor	 hører	
jeg til”? Dette forsøger klubben først og fremmest ved at 
fokusere på de stille og ensomme og ”anderledes” børn,  
som	kan	have	svært	ved	at	finde	ind	i	en	kammeratskabs-
gruppe.	Desuden	ved	at	arbejde	med	medindflydelse,	inte-
gration, mobning, fællesarrangementer, frirum, forældre-
kontakt og meget mere.

Fokus på spændende aktiviteter. De unge kræver ”gang
i den”. Klubberne forsøger at leve op til dette ved at dyrke 
det spontane, uforudsigelige, mærkelige, grænseoverskri-
dende gennem rollespil, teater, musik, fester, modeshows, 
natcafeer, events og ved at ansætte voksne, som ikke har 
glemt barnet i dem selv.

Fokus på etik og moral. I et kaotisk samfund med mange 
forskellige værdier og normer er det vigtigt, at klubberne 
hjælper	 den	 unge	 til	 at	 finde	 et	 ståsted	 i	 og	 en	mening	
med tilværelsen. Klubberne forsøger at leve op til dette 
ved at bruge meget tid på dialog med de unge om stort og 
småt, og forholde sig aktivt til børnenes kriser og sorger 
og angst for fremtiden.

Målsætninger
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Bakkens Hjerte
Galgebakken Torv 2-6, tlf. 43 64 10 25
E-mail: bakkens.hjerte@albertslund.dk
Web: www.bakkenshjerte.dk
Leder: Lars Geil Raunkjær
Souschef: Peer M. Hansen

Klub Baunegård
Gl. Landevej 47, tlf. 43 62 54 32
E-mail: baunegaard@albertslund.dk
Web: www.baunegaard.albertslund.dk
Leder: Marie Iversen
Afdelingsleder for klubben: Louise Hemstra

Ungehuset Hedemarken – kontingentfrit værested
Hedemarksvej 16, tlf. 43 64 47 00
E-mail: hedemarkens.alklub@albertslund.dk
Web: www.ungehuset.info
Afdelingsleder: Ole Borgstrøm

Ungehuset Nord – kontingentfrit værested
Stensmosevej 14, tlf. 43 64 02 56
E-mail: klubnord@albertslund.dk
Web: www.ungehuset.info
Afdelingsleder: Jakob Hopp

Albertslund Motorsport Center (AMC)
(Go-kart og motorcross-aktiviteter) 
Vridsløsestræde 23 B, tlf. 43 64 07 05
E-mail: peter.larsen@albertslund.dk
Web: www.amc.albertslund.dk
Afdelingsleder: Peter Larsen

Kærnehuset
Skyttehusene 66, tlf. 43 64 31 64
E-mail: kaernehuset@albertslund.dk
Web: www.kaernehuset.albertslund.dk
Leder: Majbrit Muzs
Souschef: Mikkel Torp Bille

Storagergård
Gl. Landevej 15, tlf. 43 45 40 77
E-mail: storagergaard@albertslund.dk
Web: www.storagergaard.dk
Leder: Janne Munksgaard
Souschef/afd.leder: Rasmus Bøge Petersen

Svanen
Svanens Kvarter 24, tlf. 43 64 63 41
E-mail: svanen@albertslund.dk
Web: www.svanen.albertslund.dk
Leder: Kirsten Lyngs Jørgensen
Souschef: Charlotte Christensen

Klubadministrationen
Hedemarksvej 16, 2620 Albertslund

Leder for klubberne:
Hans Luther Madsen
Telefon: 20 47 90 48
E-mail: hans.luther.madsen@albertslund.dk

Administrativ/økonomisk koordinator på klubområdet:
Karina Pettersson
Telefon: 27 64 00 84
E-mail: karina.pettersson@albertslund.dk

Adresseliste og telefonnumre



Børn, Sundhed og Velfærd, Albertslund Kommune


