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Vi har forsøgt at samle flere af jeres spørgsmål.

Dagligdagen:
Mit barn har fri på forskellige tidspunkter i løbet af ugen, hvornår åbner i og kan han komme senere?
Alle vores fire klubber åbner kl. 13 hver dag. Vores fritidstilbud er et åbent tilbud, hvor man kommer og går, når
det passer en. Dog vil de fleste dagsakiviteter umiddelbart starte fra klokken 13/14 af.
Mit barn er blevet tilmeldt i Rønnen, må han gerne tage over i Klub Vest med sine fodboldkammerater?
Som medlem af Klub Allerød er der fri benyttelse af alle vores klubber. Dit barn er meget velkommen til at tage
over i andre klubber, uanset om det er dag eller aften.
Må mit Klub Blovstrød barn gerne tage over i Rønnens swimmingpool sommer – og med sikkerheden derovre?
Når det er sommer og poolen er åben er alle vores medlemmer velkomne til at tage over i Rønnens swimmingpool
i Rønneholtparken. Der vil altid være én ekstern uddannet livredder, samt en af klubbens egne pædagoger – som
også er uddannet livredder til at holde øje med børnene. Dermed er dit barn i trygge hænder.
Mit barn har ikke en telefon med i skole, hvordan kan jeg få fat på ham i løbet af dagen?
Alle klubber har en telefon ude i deres huse, som i altid kan ringe til, hvis i ikke kan få fat på jeres barn. I må også
gerne ringe til os, hvis i har spørgsmål eller nødvendige informationer ift. jeres barn.
Klubbernes telefonnumre står på klubbens hjemmeside.
Jeg har hørt noget omkring aftenklub, hvornår har mit barn mulighed for det?
Hver fritidsklub har aftenåbent minimum én aften om ugen. Åbningstider ift. aftenklub står også på vores
hjemmeside.
Hjælper i mit barn med at komme hjem til tiden, når han skal til håndbold?
Jeres barn skal selv sørge for at overholde jeres interne aftaler. Hvis uheldet alligevel skulle være ude, og jeres
barn har glemt at tage hjem, så er i selvfølgelig velkomne til at ringe til os.
Hvis man er tilknyttet gruppeordningen gælder andre regler.
Min dreng elsker at spille computer, jeg frygter at han bliver fanget i computerrummet hos jer. Har i nogle regler
ift. computer og spilletider?
I alle huse har vi regler omkring spilletid. Typisk tager man en computertid, som sætter rammerne for antallet af
minutter spillet. Det er forskelligt i husene, hvordan computernetider er tilrettelagt. Formålet med
computertiderne er netop, at vi ønsker at få børnene aktiveret/motiveret til at spille andet end computer hele
dagen.

