
 

 

 

 

 Når dit barn skal i klub 



 

Når dit barn skal i klub? 

 
I Egedal Kommune er der klubgaranti. Det betyder at alle 

børn er sikret en plads i en af Kommunens fritidsklubber. 

 

Et klubtilbud er ikke pasning men et tilbud for 4. til 7. 

klasses børn, om en sjov, spændende og lærerig fritid i 

samvær med jævnaldrende børn og kompetente voksne.  

 

Med udgangspunkt i nøgleordene trivsel, udvikling og læ-

ring er det klubbernes opgave at tilbyde aktiviteter og 

udfoldelsesmuligheder for de større børn, samt under-

støtte samværsformer og betydningsfulde fællesskaber i 

forhold til det enkelte barns trivsel. 

 

 

Overgang fra SFO til klub. 

 

Alle børn i 3. klasse vil modtage et brev i decem-

ber/januar med åbenthusdage i Kommunens klubber.  

På åbenthusdagene vil man kunne få et indblik i klubber-

nes hverdag, tilbud og aktiviteter, som er særlig kende-

tegnende for den enkelte klub.  

 

Inden I vælger klub, er det en god ide at I som forældre 

taler sammen i de enkelte klasser, i forhold til venskabs-

grupper og relationer Det er altid rart at følges med en 

god ven i klubben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når I som familie har besluttet hvilken klub jeres barn 

skal gå i, skal opskrivning ske på Egedal Kommunes 

hjemmeside, på den Digitale pladsanvisning.  

 

http://www.egedalkommune.dk/borger/familie,-

boern-og-unge  

 

Når Center for skole- og dagtilbud har modtaget jeres op-

skrivning til klub, vil der automatisk ske en overflytning 

fra SFO til den ønskede klub 1. april - det er derfor ikke 

nødvendigt at udmelde sit barn fra SFOen. Efterfølgende 

vil man modtage en endelig bekræftelse på indmeldelsen 

fra Center for Skole og Dagtilbud. Derudover vil I som 

forældre, modtage brev om datoer for introforældremø-

der fra den enkelte klub. 

 

I forårsmånederne vil klubberne tage kontakt til SFOerne 

for at aftale besøgsdage i klubberne, og ved behov afhol-

de overgangssamtaler. 

http://www.egedalkommune.dk/borger/familie,-boern-og-unge
http://www.egedalkommune.dk/borger/familie,-boern-og-unge


 

 

 

Klubbens rolle og ansvar. 

 
Når barnet er startet i klub, er det op til den enkelte fa-

milie at afgøre hvor meget barnet skal benytte klubben. 

Dog anbefales det at barnet i opstartsfasen benytter 

klubtilbuddet dagligt, for på den måde at blive tryg ved 

de nye omgivelser, og have mulighed for at danne og ud-

vikle venskaber. 

 

 



 

 

I klubben er det ikke nødvendigt at meddele, hvis dit 

barn eventuelt ikke kommer ved ferier eller sygdom. Det 

er dog en god idé at orientere personalet i klubben, hvis 

dit barn ikke benytter klubben i en længere periode. 

 

Det er fritidsklubbens opgave i samarbejde med foræl-

drebestyrelserne at planlægge og målrette pædagogiske 

aktiviteter ud fra børnegruppen, og de lokalt forankrede 

ønsker og behov. 

 

I klubben skal alle børn og unge mødes med indlevelse, 

nærvær og forståelse, og der skal sikres aktiviteter og 

tilbud for forskellige aldersgrupper og køn. Ligeledes er 

klubben et mødested, hvor de sociale relationer og med-

lemsdemokrati er i højsædet.  

 

Man er altid velkommen til at kontakte den enkelte klub/ 

sekretariatet for yderligere information eller den pæda-

gogiske konsulent på området. 

 

Egedal Kommune – Center for Skole- og Dagtilbud 

Sagsbehandler Jonna Nielsen  7259 9302 

 

Klub Egedal sekretariat 

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 

Områdeleder: 
Hans Christian Grau-Hansen (Heinz)  7259 8551 

Sekretær: 

Susanne Lopdrup Hansen        7259 9881



 

Oversigt over klubber. 

www.klubegedal.dk  
 
 

  

Stenløse Fritids- og ungdomsklub  

Degnebakken 9, 3660 Stenløse  
Daglig leder: Erik Hjort  7259 9674 

 

Ganløse Fritids– og ungdomsklub  

Bygaden 1, Ganløse, 3660 Stenløse  
Daglig leder Marianne Westh  2855 3441 

 

Veksø Fritids- og ungdomsklub  

Veksø Bygade 19, 3670 Veksø  

Daglig leder: Klaus Gerdes  7259 6622 

 

Ørnebjerg Fritids – og ungdomsklub  

Irisvej 11, 3650 Ølstykke  
Daglig leder: Kim Sander  7259 8572 

 

Fritids- og ungdomsklubben Byggeren  

Stengårds Plads 6b, 3650 Ølstykke  
Daglig leder: Hamid Hosheni  5190 3035 

 

Fritidsklubben Hampen  

Hampelandsvej 7b, 3650 Ølstykke  
Daglig leder: Thomas Mitchinson  7259 8553 

 

Fritidsklubben Sødalen  

Åkandehaven 5, 2765 Smørum  
Daglig leder: Heidi Larsen   7259 8598 

 

Fritidsklubben Springbrættet  

Flodvej 64, 2765 Smørum  

Leder Søren Pluzek (Plys)  7259 9889 

http://www.klubegedal.dk/

