SKAKTEN
Fritids- og ungdomsklub
Uglevang 1-3
3450 Allerød
TLF: 48127980
skakten@alleroed.dk

Allerød 9-12-2019

Kære forældre og børn i 3. klasse
SKAKTEN fritids- og ungdomsklub skriver nuværende elever i 3. klasse op til klubpladser pr. 1. marts 2020.


Klubben er et fritidstilbud til børn og unge fra 3. klasse – 18 år.



Eftermiddagene i Skakten er primært forbeholdt fritidsklubben (3. – 7. kl.)



Når dit barn er tilmeldt Klub Skakten, er det også en mulighed at benytte de andre klubber i Klub Allerød
(Klub Vest, Rønnen og Klub Blovstrød).



Tilmelding sker ved at sende eller aflevere vedlagte stamkort til:
SKAKTEN fritids- og ungdomsklub
Uglevang 1-3
3450 Allerød
skakten@alleroed.dk
(Det kan også afleveres i SFO Lillevang)



Ønsker du, at dit barn primært skal gå i en af de andre klubber, kan du finde infofolder og tilmelding på
hjemmesiden: www.kluballeroed.dk

Stamkortet skal afleveres senest fredag d. 31. januar!
Det er vigtigt at I afleverer stamkortet, da jeres barn ellers ikke er tilknyttet et fritidstilbud efter
d. 1. marts!!
Tirsdag d. 28. januar og onsdag d. 29. januar er der, i samarbejde med SFO, arrangeret besøgsdage i Skakten.
Der vil være personale fra SFO med disse dage.
Børnene er velkomne til at tage penge med i klubben, hvis de gerne vil købe lidt mad i caféen.
Onsdag d. 22. januar kl. 19.00-20.00 holder vi et intromøde for interesserede forældre i Skakten.
I er meget velkomne til at tage jeres børn med, så finder vi på noget de kan lave, mens der bliver snakket.
Der vil der bl.a. være en rundvisning, præsentation af personalet og en snak om livet i Skakten.
De øvrige klubber har intromøde følgende datoer:
Klub Rønnen: Tirsdag d. 21. januar 19.00-20.00
Klub Blovstrød: Torsdag d. 23. januar 19.00-20.00
Klub Vest: Mandag d.27. januar 19.00-20.00
Tilmelding til introaften er ikke nødvendig, og man er velkommen til flere af introaftnerne.
Vi har vedlagt et stamkort og en pjece med div. info om vores klub.
Har I spørgsmål, er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte os eller kigge forbi.
Vi håber at se rigtig mange nye børn mandag d. 2. marts!! 
Venlig hilsen
Bolette Castøe Jacobsen
Afdelingsleder i Skakten
bolm@alleroed.dk

SKAKTEN
Fritids- og ungdomsklub
Uglevang 1-3
3450 Allerød
TLF: 48127980
skakten@alleroed.dk

Barnets fornavn(e)

Efternavn(e)

CPR nr.

Bopæl

hjemmetlf. 

Barnets mobiltlf. 

Skole

Klasse

klasselærer

Mors navn

Mors Mobilnummer

Mors arbejdssted

Fars navn

(de sidste 4- cifre skal benyttes til
indmeldelse og vil herefter blive slettet)

evt. anden bopæl

Arbejdspladsens telefonnummer 

Fars mobilnummer

Fars arbejdssted

evt. anden bopæl

Arbejdspladsens telefonnummer 

Evt. emailadresse _______________________________@_______________________
Hvis der sker ændringer i løbet af året, må I endelig huske at give os besked.

Jeg giver hermed tilladelse til at Skakten må indhente informationer fra SFO
ang. mit barns generelle trivsel. Dette er for at sikre den bedst mulige overgang fra SFO til klub.

___________________________________________
Andre oplysninger ( Evt. allergier, overfølsomhed, andre kontaktpersoner og øvrige opmærksomhedspunkter.)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

______
Dato

____________________________
Forældreunderskrift

