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

VEJLEDNING TIL STAMKORT

Alle oplysninger er fortrolige.

• Vi ved at god trivsel er vigtig for barnets udvikling. Med god trivsel mener vi f.eks., det er vigtigt, at barnet 
har/får skabt gode venskaber, at barnet deltager i aktivitetesfællesskaber og har en naturlig tilgang til 
voksne.
Ved at have en stor viden om barnet og evt. særlig forhold herom, kan vi  hjælpe med til, at barnets trivsel 
og udvikling bliver så optimalt som muligt.

• Barnet kan starte i fritidsklubben, når der har været afholdt indmeldelsessamtale med forældre og barn, 
herunder rundvisning.
Særligt for de kommende 4. klasser, sker indmeldelsessamtalen med rundvisning på 
forældreinformationsaftenen. Og ellers efter aftale.

• 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.

• Ansvarsforsikring - hvis et barn/ung forsætlig laver person- eller tingskade i institutionen, bliver barnet/de 
unge erstatningsansvarlig. Vi anbefaler at medlemmerne har en ansvarsforsikring. 

• Information – www.fc-højvang.dk er vores primær informationskilde. Du kan tilmelde dig vores 
nyhedsbrev og få alle nyhederne direkte i din email box hver mandag. Ydermere bruger vi Facebook, 
Instagram, Snapchat og YouTube hvor vores unge er. 

• Foto og video: Når du krydser ja til foto og video bruger vi kun billeder/video af børnene i aktiviteter. Alle 
billeder og videoer bliver godkendt af afdelingsleder i klubben før de bliver offentliggjort. Der bliver ikke lagt 
billeder direkte op på Facebook, men bliver linket til vores hjemmeside. I klubben printer vi de bedste 
billeder ud hvor de kan oplevelse.
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PRAKTISK INFOMATION
Åbningstider er på 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
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

Ridning koster 200 kr pr måned | kæledyr 50 kr pr måned | Ønsket om kæledyr og/eller tilmelding til fast ridehold kræver en 
samtale/kontrakt med personalet på Byggeren.
Cafe tilbyder mad hver dag til mellem 3 og 9 kr. 
I Krea afdeling er der et bredt udvalg af ting som børnene kan lave - alt fra 25 øre til 20 kr pr del.
Vi har følgende betalingsmiddel – SKOLEKORT – MOBILPAY - KONTANTER

Telefon 99 82 34 70 | hjemmeside: www.fc-højvang.dk 

http://www.fc-højvang.dk/
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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!

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

START DATO FORÆLDRE UNDERSKRIFT MODTAGET AF

FORÆLDREMYNDIGHED FÆLLES MOR FAR

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

BADNING/ VANDSPORT JA NEJ FOTO/VIDEO JA NEJ

RIDNING SOCIALE MEDIER

KØRSEL I HØJVANGS 
BUSSER

CROSS

Kontorets noter: 



STAMKORT FOR FRITIDSKLUBBEN
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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!
Se yderligere vejledning bagerst


