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INDMELDELSE I FRITIDSKLUBBEN

PRAKTISK INFORMATION

Alle oplysninger er selvfølgelig fortrolige.

• Barnet kan starte i fritidsklubben, når der har været afholdt indmeldelsessamtale med forældre og barn, herunder rundvisning.
Ved flere indmeldelser ad gangen, praktiserer vi fælles rundvisning og samtale.
Vi tilstræber at det er barnets kommende kontaktpædagog, der afholder samtale og rundvisning. Indmeldelsessamtalen varer ca 45 
minutter. Vi ringer og aftaler en tid med jer.
Særligt for de kommende 4. klasser, sker indmeldelsessamtalen med rundvisning på forældreinformationsaftenen.

• De to første måneder er gratis såfremt barnet ikke har gået i en fritidsklub eller DUS i Aalborg Kommune før.
• Ved udmeldelse kontaktes Fritidscentret Højvang for skema til formålet, eller du kan printe det ud fra vores hjemmeside via PDF. 

Udmeldelsen skal ALTID afleveres/sendes til Fritidscentret Højvang. Opsigelsesfrist er løbende måned plus 30 dage.
• Ridning koster 200 kr pr måned | kæledyr 50 kr pr måned | kræver en samtale/kontrakt med personalet på Byggeren
• Børns/unges ansvar er som voksnes. Dvs hvis et barn/ung forsætlig laver person- eller tingskade i institutionen, bliver barnet/unge 

erstatningsansvarlig. Erstatningen betales typisk af familiens ansvarsforsikring
• Brug af sociale medier: Når du siger ja til sociale medier siger du ja til at FC Højvang kun bruger vores officielle kanaler. Dvs at vores 

Facebook og YouTube mf. er klubbens. Vores hjemmeside www.fc-højvang.dk er vores grundbase. Her vil alt blive slået op. Pga Facebooks 
politik om ejerskab uploader vi ikke til Facebook, men linker til vores hjemmeside. Alle billeder ligger på vores hjemmeside og kun her. Vi 
bestræber os på at passe på vores børn bedst muligt i den digitale verden.

• Foto og video: Når du siger ja til foto og video bruger vi kun billeder af børnene i aktiviteter. Alle billeder og videoer bliver godkendt af 
relevant personale i klubben før de bliver offentliggjort, og man kan altid bede om at få fjernet et opslag eller billeder. 
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ÅBNINGSTIDER HVERDAGE:
Fritidsklubben mandag 14:00-18:00 | tirsdag 14:00-18:00 | onsdag 14:00-18:00 | torsdag 14:00-18:00 | fredag 14:00-18:00
Ungdomsklubben mandag LUKKET | tirsdag 18:00-22:00 | onsdag 18:00-22:00 | torsdag 18:00-22:00 | fredag LUKKET
Crossbanen (Ungdomsklubben) | torsdage typisk 17:30-21:00 i sommer sæsonen.
NB: Dit barn er dækket af Fritidscentret Højvangs forsikring ved kørsel på vores crossbane ved aftalte aktiviteter. 

LUKKEDAGE: 
2018: 24.-25.-26. & 31. december 
2019: 1. januar |18.-19. & 22. april | 17. maj | 30. maj |  5. juni 

SKOLEFRI DAGE:
Mandag 09:00-16:30 | Tirsdag 09:00-16:30 | Onsdag 09:00-16:30 | Torsdag 09:00-16:30 | Fredag 09:00-16:00

Cafe tilbyder mad hver dag mellem 5 og 16 kr. Vi serverer kun sund mad.
I Krea afdelingen er der et bredt udvalg af ting, som børnene kan lave – typiske priser er mellem 3 og 9 kr.

Kontantfri betaling – vi tager kun imod Skolekort og MobilePay – kontakt Søren på kontoret ved spørgsmål.

http://www.fc-højvang.dk/


Aalborg kommune har IKKE tegnet en ulykkesforsikring, der dækker børnene/de unge i tilfælde af uheld i institutioner.
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UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER!

INDMELDELSE I FRITIDSKLUBBEN

MIT BARN MÅ/MÅ IKKE DELTAGE I FØLGENDE AKTIVITETER – SÆT X
VORES PERSONALE ER UDDANNET LIVREDDER

BADNING/ VANDSPORT JA NEJ

RIDNING JA NEJ

KØRSEL I HØJVANGS BUSSER JA NEJ

Kontorets noter: 

KØRSEL I PRIVAT BIL JA NEJ

START DATO FORÆLDRE UNDERSKRIFT MODTAGET AF



STAMKORT FOR FRITIDSKLUBBEN
Hellekisten 241 | 9230 Svenstrup J | Telefon 99 82 34 70

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER!

DU KAN GØRE EN FORSKEL!
En god start kan være med til at give en god trivsel . Derfor er det vigtigt for os at vide, om der er særlige forhold omkring 
barnet.
Det kan være diagnose på fysisk/psykisk sygdom hos barnet eller i familien.
Skilsmisse, alkohol eller andre forhold i familien, kan have stor betydning for barnets trivsel og udvikling. Vedlæg gerne papir!
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SAMTYKKEERKLÆRING – FOTO OG VIDEO

Undertegnet giver hermed Fritidscentret Højvang tilladelse til at fotografere og lave video optagelser af mit barn, og 
benytte materialet, eventuelt sammen med mit barns fornavn, under forudsætning af:

• At billeder og video er optaget i en aktivitet i klubben.
• At billeder og video udelukkende bruges på vores hjemmeside og officielle YouTube kanal samt Google Fotos.
• At billeder og video ikke benyttes på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende.
• At billeder og video kun bliver brugt på eksempelvis Facebook med links som henviser til vores hjemmeside og 

YouTube kanal.
• At billede materiale bliver opbevaret forsvarligt under redigering på krypteret hardware.
• At alt materiale er gennemgået af uddannet personale inden udgivelse.

Undertegnede har til en hver tid ret til, at tilbagekalde nærværende samtykke og kræve billeder og video fjernet fra alle 
Fritidscentret Højvangs digitale platforme. Tilbagekaldelse af samtykke skal ske skriftligt til Fritidscentret Højvang

NAVN                                                                                                                         DATO                                                             .

SAMTYKKEERKLÆRING – SOCIALE MEDIER

Undertegnet giver hermed Fritidscentret Højvang tilladelse til bruge vores officielle sociale medier som Facebook, 
Instagram og hjemmeside under forudsætning af:

• At vi altid linker til vores hjemmeside således at billeder og videoer ikke bliver lagt direkte op på de sociale medier.
• At vi kun bruger klubbens egne officielle medier Facebook, Instagram og YouTube
• At vi kun kommunikerer via vores Facebook – eksempelvis om en planlagt tur ud af huset, eller tilmelding til en 

aktivitet.
• At tjenester som Messenger, Snapchat, sms mv ikke bliver brugt.

Undertegnede har til en hver tid ret til, at tilbagekalde nærværende samtykke og kræve opslag fjernet fra alle 
Fritidscentret Højvangs digitale platforme. Tilbagekaldelse af samtykke skal ske skriftligt til Fritidscentret Højvang

NAVN                                                                                                                         DATO                                                             .

SAMTYKKEERKLÆRING – KOMMUNIKATION MELLEM HJEM OG FRITIDSCENTRET HØJVANG

Undertegnet er indforstået med at Fritidscentret Højvang kun må udveksle personfølsomme data via sikker post og 
telefonisk på 99 82 34 70 og selvfølgelig ved personligt fremmøde.

Ved brug af sikker post henviser vi til vores hjemmeside www.fc-højvang.dk/kontakt

NAVN                                                                                                                         DATO                                                             .

DIGITALE PLATFORME

http://www.fc-højvang.dk/kontakt
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GAMING KONTRAKT
Kontrakt mellem klub og hjemmet

Formålet med denne kontrakter er, at I som forældre bliver velinformeret om at jeres 
barn/børn spiller på vores gamer pc’er

Ved at I sætter jer ind i spillene som vi tilbyder, kan I vurdere om spillene er egnet for 
netop jeres barn/børn.

Alle spil er udvalgt af personalet, som har vurderet spillene være egnet til vores 
målgrupper. Derfor går vi ikke slavisk efter PEGI, men bruger den vejledende.
Af samme årsag vil vores medlemmer ikke blive tilbud spil som GTA5 og Call Of Duty
serien, som er typisk PEGI 18+ spil.

Vi sætter fællesskabet og udfordringerne i vores udvalgte spil højt – spil som 
eksempelvis League Of Legends, er verdens største eSport spil.

På vores hjemmeside www.fc-højvang.dk finder I under punktet GAMING vores vilkår 
og rammer for spillene.

Hjemmesiden indeholder også links til YouTube videoer således I nemt kan sætte jer 
ind i vores udvalg af spil. 

• JEG GIVER HERMED TILLADELSE TIL, AT MIT BARN MÅ DELTAGE I EPSORT. 
• JEG HAR SAT MIG IND I HVILKE SPIL FRITIDSCENTRET HØJVANG TILBYDER.
• JEG ER YDERMERE INDFORSTÅET MED AT PEGI STANDARDEN ER VEJLEDENDE.

DATO                                  FORÆLDRE UDERSKRIFT

BARNETS NAVN

http://www.fc-højvang.dk/

