Fritidsklubber

Aktiviteter

Fritidsklubben er et tilbud, som børn i 4.- 5. og
6. klasse kan benytte efter skoletid.
Ungdomsskolen Kolding har fritidsklubber i
Alminde-Viuf, Christiansfeld, Lunderskov,
Vamdrup og Vester Nebel. Klubberne har
adresse på skolerne - i Alminde-Viuf dog i hallen
- og drives af personale fra Ungdomsskolen
Kolding.

Børnene har mulighed for at vælge mellem
mange forskellige aktiviteter som eksempelvis
spil, idrætsaktiviteter, kreative aktiviteter og
hyggeligt samvær med andre jævnaldrende
samt kompetente voksne.

Hver eftermiddag serveres der frugt, grønt,
brød eller lignende.
Vi stiller ingen krav om fremmøde, og du behøver
ikke give besked, når dit barn ikke kommer. Vi ser
dog gerne, at barnet giver besked til en voksen,
når de kommer og går fra fritidsklubben.
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Forsikring

Ungdomsskolen har ingen forsikring,
der dækker elever. Derfor opfordrer vi
forældre til at tegne en fritids-/ulykkesforsikring
for deres barn/børn.

Vi tilbyder også børnene leg-med-læring
gennem forskellige forløb som fx
robotværksted, draner, børnedemokrati, sport
og udeliv.
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I løbet af skoleåret arrangerer vi ture ud af
huset, som fx en tur i svømmehallen eller
skøjtehallen, en fisketur eller en weekendtur
med overnatning. Børnene har mulighed for
selv at komme med forslag til, hvor turene skal
gå hen.
Der kan forekomme deltagerbetaling på enkelte
aktiviteter.
Du finder aktivitetsplanen i klubben og på
www.UngKolding.dk - her finder du også billeder
fra de forskellige aktiviteter.

Tilmelding

Tilmelding sker via Kolding Kommunes
pladsanvisningssystem - Nem plads. Du finder
Nem Plads på:
http://mitkolding.kolding.dk

Pris

Prisen - pr. 1. januar 2021 - er 227 kr./md. for
2-3 ugentlige klubdage og 341 kr./md. for 4-5
ugentlige klubdage. Beløbet opkræves af
Kolding Kommune - Pladsanvisningen.
Beløbet indeksreguleres årligt pr. l. januar.
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Mandag- Fredag ca. 13:30- 17:00. Vi åbner når
børnene har fri og har åbent alle skoledage.

OBS: Åbningstiderne kan variere på de
forskellige skoler. Har du spørgsmål? Ring eller
skriv til os.

