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Ferielukning 2023-2024:

Påskeferie:
Åbent de tre dage op til påskeferien (3., 4. og
5. april 2023)

Sommerferie:
Klubben er sommerferielukket i uge 28, 29 og
30 (mandag d. 10. juli-fredag d. 28. juli, begge
dage inklusiv).
Børn i 3. klasse kan dog blive nødpasset i SFO
uge 30.

Juleferie:
23. december 2023 - 1. januar 2024 (begge
dage inklusiv).

Andre /lukkedage:
Der er lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag
fredag d. 19. maj samt lukket Grundlovsdag
mandag d. 5. juni

I uge 26, 27 og 31 i sommerferien og øvrige
skoleferier har klubben åbent fra kl. 09.00-
17.00.
Der kan på udvalgte dage være ture som
starter uden for åbningstiden.

Klubblad/Hjemmeside:

Klubben har sin egen hjemmeside, hvor man
kan finde vejledninger til EasyKom og praktiske
informationer. 

Her finder man også et link til Klub Allerød Nyt
hvor vi informerer om større arrangementer,
ferieture, hverdagsaktiviteter og
månedsprogram fra de enkelte afdelinger.

Husk at gå ind på www.kluballeroed.dk og hold
dig opdateret.
 

Klub Skaktens åbningstider:

Mandag 
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

I skoleferier har Skakten åbent 9.00-17.00

 

Kl. 13.00-22.00
Kl. 13.00-17.00
Kl. 13.00-22.00
Kl. 13.00-18.00
Kl. 13.00-17.00
 

Medarbejdere:
På hverdagsture, weekendture,
sommerferieture og andet vil der i de fleste
tilfælde være medarbejdere fra Klub Skakten
repræsenteret. 
Turene arrangeres i fællesskab med de andre
klubber i Allerød.

mailto:skakten@alleroed.dk


Klub Allerød

Klubben er opdelt i en fritidsklub, 
som er for 3.-6. klasse og en ungdomsklub fra 7.
klasse til man fylder 18 år.

Det månedlige kontingent fastsættes af byrådet, og
gælder fra januar til december. Juli måned er
kontingentfri.

Kontingentsatser for 2023:
Fritidsklub (3.-6. klasse) 268 kr.
Ungdomsklub (7. kl. -) 83 kr.

Kontingent opkræves månedligt af Allerød
Kommune. Der er én måneds opsigelse hvis man
ønsker at blive meldt ud af Klub Allerød. Dette skal
gøres via borger.dk. 

I modsætning til SFO og fritidshjem er en
fritidsklub et fritidstilbud, hvor man kan komme og
gå som man selv har lyst til.
Alle vores medlemmer krydser sig ind via vores
infoskærm når de kommer i klub, og krydser sig ud
når de går hjem.

Vi tilbyder dagligt en bred vifte af gratis aktiviteter
og arrangementer for vores medlemmer.
Der er dog brugerbetaling på materialer i
hobbylokalerne samt i værkstedet.

Klub Allerød har egen turistbus (57 pers.) samt
minibusser. Det betyder, at du kan tage med
klubben på éndags-, weekend- og ugeture til en
meget favorabel pris.

Sommerland Sjælland
Tur til legeland
Medlemsmiddage
Indendørs fodboldstævne i Lynge
Teaterforestillinger
Biografture
Ture til skaterparks
MGP øvning
Stort MGP show på Musikskolen
Fodbold-/billard-/dart ranglister
Rollespil i Ravnsholtskoven
Bolsjeværksted
Mountainbike
Sommerferieture og skitur
Andebanko og påskebanko
Udendørs fodboldstævne
Lysstøberi 
Lalandiatur for alle årgange
Bon Bon Land
LAN-party
Eksperimentarium
Ridning
Dans 

Div. arrangementer og aktiviteter:

EasyKom databasesystem:
EasyKom er vores databasesystem hvor stort
set alle transaktioner går gennem. 
Det er her I skal opdatere informationer,
uploade et vellignende billede af jeres barn
til indkrydsningsskærmen og indsætte penge
på barnets konti, så de undgår at skulle have
kontanter med i klubben til fx ture og mad i
caféen. 

Det er vigtigt at I opretter et login til
EasyKom og opdaterer informationerne, da
vi ellers ikke har de korrekte
kontaktoplysninger. 

Værksteds-/Café-/Aktivitetskonti:
Der er tre forskellige konti .
Den ene er Værkstedskontoen som bliver
brugt til at betale materialer på
værkstederne.
Den anden, Cafékontoen, bliver brugt når der
købes mad og drikke i caféen. 
Den sidste er Aktiviteteskontoen som er til
betaling af endagsture, ferieture og
arrangementer.
Tilmelding og indbetaling:
Der kan indbetales til EasyKom hjemmefra,
og forældre har mulighed for at følge
posteringer og forbrug.

Hverdagsarrangementer og endagsture
tilmeldes og betales via EasyKom ved
fremmøde i den klubafdeling barnet er
tilmeldt. 
 
Der ligger vejledninger til EasyKom på vores
hjemmeside www.kluballeroed.dk

Sommerfest:
Klub Allerød holder stor sommerfest i Klub Vest 
 fredag d. 9. juni 2023 hvor I naturligvis er meget
velkomne. Der er adgang til festpladsen kl. 16.00,
hvor der vil være boder, underholdning, grillbar
og restaurant. 
Sommerfesten slutter ca. kl. 22.00.

Mini Disk og Skakten by Night:
Mini Disk og Skakten by Night er
sodavandsdiskoteker for henholdsvis 4.-7.
klasse som afholdes 3-4 gange om året i Klub
Vest og Skakten.
Medlemmer af Klub Allerød kommer gratis ind
til festerne. Der er til disse fester kun adgang for
børn bosiddende/skolesøgende i Allerød
kommune.

MGP i Skakten og Klub Allerød finale

Dans hver uge
Egen turistbus som bruges til ture året rundt

Hygge med krea i "Fabrikken" Filmaften i Skakten en gang om måneden

Sommerfest i Klub Vest hvert år i juni måned

https://www.kluballeroed.dk/easykom

