
 

 
 
 
 Velkommen i klub 

Til forældre med børn som skal starte i fritidsklub 



 
- 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. 
 
Du kan også deltage i de forældremøder, som de fleste 
klubber inviterer til - eller du kan selv tage rundt til de 
forskellige klubber og få en personlig snak med perso-
nalet (dog kun efter forudgående aftale). 
 
Alle 3. klasser vil på et tidspunkt i løbet af efteråret - 
sammen med en lærer - besøge en af de klubber, der 
ligger nærmest dit barns skole. 
 
Vi vil gøre meget for, at dit barn får en god start på sit 
nye klubliv. 
  

Klubberne i Albertslund 
 
 
 
 
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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fritidsklubber er for børn fra 3. klasse til og med 13 år. 
Som udgangspunkt kan dit barn indmeldes i klub fra 4. 
klasse. I forbindelse   med overflytning direkte fra SFO’en 
sker overflytningen den 1. maj det år, dit barn går i 3. klasse. 
 
 
Fritidsklubberne i Albertslund er: 
Klub Svanen, Klub Baunegård, Klub Bakkens Hjerte, Klub 
Storagergård og Basecamp. 
 
 
Væresteder er gratis tilbud for børn og unge mellem 10 og 
23 år. Værestederne er Ungehuset Klub Nord og Ungehuset 
Hedemarken. 
 
 
Se adresseliste mv. bagerst i pjecen. 
 
 
 
 
  

Generelle bestemmelser 

 



Fritidsklubbernes åbningstid vil på skoledage typisk 
være fra kl. 14.00 – 18.00. På skolefridage og i ferier 
vil der være udvidet åbningstid. 
 
Da åbningstiderne kan være forskellige fra klub til klub, 
er det vigtigt, at du henvender dig til dit barns klub for 
at få præcise oplysninger. 
 
 
Lukkedage 
I Albertslund kommune har Kommunalbestyrelsen 
besluttet en række lukkedage i institutionerne. Dette 
gælder for: 

 1. maj 
 Grundlovsdag 
 Dagen efter Kr. Himmelfartsdag 
 De 3 hverdage før påske 
 Dagene mellem jul og nytår - begge dage inklusiv 

 
På øvrige skolefridage har klubberne en anden 
åbningstid, typisk fra kl. 10.00 - 17.00. Dette gælder 
f.eks. for sommer-, vinter og efterårsferien. 
 
 

Åbningstid 

 



Digital opskrivning til klubplads 
Sidst på efteråret 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 Kommunes hjemmeside 
www.albertslund.dk. Der skal anvendes NEM-ID ved 
opskrivningen. 
 
Information om opskrivningen 
Information om opskrivningen til klubplads sendes ud 
via klublederne, som sikrer, at alle forældre til børn i 3. 
klasse modtager denne (via AULA). Informationen på 
AULA med tidsfrister, forældre- og informationsmøder 
m.v. vil også indeholde denne velkomstpjece. 
 
Informationsmøder i klubberne 
Klubberne afholder informationsmøder og besøgsrunder 
for forældre til børn i 3. klasse. 
 
3. klasserne vil også sammen med deres lærer besøge 
en klub i skolens nærområde. Disse besøg vil foregå i 
skoletiden.  
 

Overgang fra SFO til klub 

Overgangen fra SFO til klub sker omkring den 1. maj 
det år barnet går i 3. klasse (1. maj er dog en 
lukkedag). 
 

http://www.borger.dk/
http://www.albertslund.dk/


Tilbud om plads i klub og udmeldelse af SFO 
Forældre, der har opskrevet deres barn til en klubplads, 
kan omkring midten/slutningen af februar i den Digitale 
Pladsanvisning (på www.borger.dk) 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. Forældrene skal derfor ikke aktivt foretage en 
udmeldelse fra SFO’en, da dette sker helt automatisk, 
når barnet er skrevet op til en klubplads i den Digitale 
Pladsanvisning. 
 
Indmeldelse i klub og besøg 
Inden barnet starter i klub, bedes man henvende sig for 
at udfylde en blanket med oplysning om telefonnumre, 
tilladelser til transport m.v. 
Der er ingen kontrolleret pasning – børnene kan komme 
og gå, som de vil.  
Det betyder, at alle aftaler vedrørende ”gå-hjem-
tider”, ”småærinder uden for klubbens område”, 
”besøg hos hinanden” osv. skal aftales forældre og 
børn imellem. 
 
Klubberne har fokus på at give dit barn en tryg opstart 
og introduktion i det nye klubliv.  
Det forventes, at børnene kan udvise stor 
selvstændighed og initiativ. F.eks. er det vigtigt, at 

Generelle fakta om at gå i klub 

 

http://www.borger.dk/


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. Er det 
klubben, der skal ændre noget, eller er det dit barn, der 
måske skal hjælpes til at finde nogle andre aktiviteter, 
fritidsinteresser 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. 
 
  



 
Klubmedarbejderne arbejder på tværs af kommunens 
fire folkeskoler med stor variation i opgaverne - fra 
inklusion og støtte af enkelte elever eller klasser, til 
klubmedarbejdere, som varetager valgfag og 
undervisning i kreative fag. 
 
 Klubbernes medarbejdere indgår i undervisningen i 4. 
til 9. klassetrin. 
 

Hvorfor gå i klub? 

Du kan få mange nye venner og være med i mange forskellige fælles-
skaber. 
 
Du vil møde voksne, der giver sig tid til dig og vil hjælpe dig med stort og 
småt. 
 
Du kan – dyrke sport, spille computer, lave teater, spille musik, designe 
tøj, lave lektier, passe dyr, 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 

 
   

Klubberne i skolen 

 



Ind- og udmeldelse 
Kun i forbindelse med indskrivningen af 3. klassebørn 
til klub pr. 1. maj sker indmeldelse i klub digitalt via 
Den Digitale Pladsanvisning. (Se også afsnittet om 
overgang fra SFO til klub). Ved indmeldelse efter 
deadline for den digitale opskrivningsperiode skal man 
henvende sig til den konkrete klub. Udmeldelse af 
klubben sker kun via Den Digitale Pladsanvisning. 
 
Klubskifte 
Kontakt lederen i den klub, man ønsker barnet 
overflyttet til. 
 
Mad-, materiale- og/turkonto 
Medlemmerne skal selv betale halvdelen af, hvad det 
koster at tage på koloni, deltage i ture, bage kage, sy 
tøj, lave smykker osv. 
 
I klubberne har du mulighed for at sætte penge ind på 
barnets ”materialekonto”/betalingskort. Det giver 
større mulighed for, at dit barn spontant kan deltage i 
en aktivitet, hvis det lige passer.  

Praktiske oplysninger 

Det aktuelle kontingent for at gå i fritidsklub kan findes 
på kommunens hjemmeside www.albertslund.dk. Søg 
efter takster i søgefeltet. Kontingentopkrævningen 
varetages af kommunens Borger- og Ydelsescenter, 
som kan træffes på telefon 43 68 68 68. 
 

http://www.albertslund.dk/


Informationer fra klubben til barnet/forældre kan foregå 
forskelligt i de forskellige klubber, men som regel 
arbejder klubben med flere informationskanaler: 
 
Elektroniske og sociale medier 
Information via elektroniske og sociale medier 
anvendes i høj grad (AULA, sms, mails, facebook, 
klubbernes hjemmesider etc.). 
 
Opslagstavler 
I nogle klubber er der opslagstavler og 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 
kan børnene komme med forslag til aktiviteter og ture 
mv. Støt gerne dit barn i at deltage aktivt og komme 
med forslag til stort og småt.   

Informationer om  
klubbens dagligdag m.v. 

Det er vigtigt, at du hjælper os med at lære dit barn 
selv at søge informationer. 
 



 
Heraf fremgår det, at klubberne: 

 primært skal have fokus på børn og unge i alderen 10 – 18 år og 
tage udgangspunkt i deres hverdag. 

 skal bidrage til, at alle børn og unge får et sundt og aktivt fritidsliv. 
 skal møde de unge, hvor de er og hjælpe dem videre til at få en 

meningsfuld tilværelse. 
 skal interagere og samarbejde med skoler, foreninger og andre 

tilbud målrettet unge. 
 skal bidrage til inklusion i såvel skole som klub 
 skal understøtte de unge til fastholdelse i skole og i overgangen til 

ungdomsuddannelserne  
 
Klubberne er meget forskellige og arbejder med 
forskellige metoder og værktøjer.  
 
For at leve op til kommunalbestyrelsens beslutninger og 
for at tilgodese den nuværende ungdoms ønsker til den 
gode klub, har klubberne i Albertslund udarbejdet en 
fælles vision for klubarbejdet, der indeholder fire 
temaer, som alle klubber arbejder ud fra: 

 Fokus på den enkelte 
 Fokus på venskaber/fællesskaber 
 Fokus på spændende og meningsfulde aktiviteter 
 Fokus på etik og moral 

Målsætninger 

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



Bakkens Hjerte 
Galgebakken Torv 2-6 – klubleder: Lars Geil Raunkjær 
(Midlertidig genhusningsadresse: Topperne 8B) 
E-mail: bakkens.hjerte@albertslund.dk, tlf. 43 64 10 25 
Web: https://bakkenshjerte.aula.dk 
 
Basecamp 
Alberts Vænge 5 – klubleder: Peter Larsen 
E-mail: basecamp@albertslund.dk, tlf. 51 73 13 75 
Web: https://basecamp.aula.dk 
 
Klub Baunegård 
Gl. Landevej 47 – klubleder: Marie Iversen 
E-mail: baunegaard@albertslund.dk, tlf. 43 62 54 32 
Web:https://baunegaard.aula.dk 
 
Klub Storagergård 
Gl. Landevej 15 – klubleder: Michael Grønbjerg 
E-mail: storagergaard@albertslund.dk, tlf. 43 45 40 77 
Web: https://storagergaard.aula.dk 
 
Klub Svanen 
Svanens Kvarter 24 – klubleder: Kirsten Lyngs Jørgensen 
E-mail: svanen@albertslund.dk, tlf. 43 64 63 41 
Web: https://svanen.aula.dk 
 
 

Adresser og telefonliste 
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Væresteder: 
 
 
Ungehuset Hedemarken – kontingentfrit værested 
Hedemarksvej 16, tlf. 43 64 47 00 
E-mail: hedemarkens.alklub@albertslund.dk 
Web: https://hedemarken.aula.dk 
klubleder: Ole Borgstrøm 
(Her kan alle børn og unge komme uden opskrivning) 

 
 
Klub Nord – kontingentfrit værested 
Stensmosevej 14, tlf. 43 64 02 56 
E-mail: klubnord@albertslund.dk 
Web:https://klubnord.aula.dk 
klubleder: Jakob Hopp 
(Her kan alle børn og unge komme uden opskrivning) 

  

https://hedemarken.aula.dk/
https://klubnord.aula.dk/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubberne i Albertslund 
Velkommen i klubben 

Dagtilbud & Skole
BØRN, SUNDHED & VELFÆRD
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
+45 43 68 68 68
albertslund@albertslund.dk
www.albertslund.dk


