Velkommen til
SKAKTEN
Fritids- og ungdomsklub
-en del af Klub AllerødUglevang 1-3
3450 Allerød
Tlf. 48127980
Email: skakten@alleroed.dk

Klubbens pædagogiske linje
Vi skal i klubben først og fremmest
dække medlemmernes behov for samlingssteder, venskaber, udfoldelse og
tryghed.
Det er et sted, hvor de voksne involverer sig, interesserer sig for medlemmernes liv, og støtter dem i udviklingen fra barn til ung.
I klubben er det primært samværet,
det drejer sig om og vi lægger stor
vægt på respekt over for hinandens
forskelligheder.
I klubben arbejder vi med medindflydelse og medlemmerne vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af deres
hverdag bl.a. gennem klubrådet, som
afholder møder på månedsbasis.
Medlemmerne har mulighed for at
være med til at igangsætte initiativer,
ligesom de har mulighed for at tage
forskellige emner op, enten ved at
henvende sig til klubrådet eller til en
voksen.
Det er vigtigt, at medlemmerne føler
ansvar over for hinanden og over for
klubben.
I klubben vil vi altid have fokus på, at
mobning ikke finder sted. Vi afsætter
altid tid til en snak om stort og småt
med både medlemmer og deres forældre.

Selvom aktiviteterne ikke er vigtigere end samværet, er de væsentlige for
at have noget at samles om.
Vi forsøger at have et bredt udbud af
aktiviteter, som tager udgangspunkt i
medlemmernes egne idéer og kreative evner.

Aftenhygge, udflugter, weekendture og ferieture i løbet af
året.
 Fælles spiseaftener
 Sommerferieture
 Lalandia weekendture
 Biograf
 Teater
 Louisiana
 Filmaften
 Tivoli
 LAN-party
 Fodboldgolf
 Overnatninger
 Shoppeture
 Fisketure
 Skitur
 Skakten By Night (fest)
 Minidisk
 Og meget, meget mere

Faste aktiviteter

Hverdagen i SKAKTEN

Hygge og samvær med kammeraterne

Klublivet er baseret på frivillighed.
Det betyder at der ikke er tilsynspligt
og at medlemmerne kan komme og gå
efter behov.
Personalet vil selvfølgelig være der til
at hjælpe, sætte gang i aktiviteterne,
og være sammen med medlemmerne.
Som medlem af SKAKTEN siger man
ja til at være en del af et fællesskab
hvor vi respekterer hinandens forskelligheder, taler ordentligt til hinanden
og udviser hensyn og ansvarlighed.

Det kreative hjørne:
Sy i hånden og på maskine
Lysværksted
Lave smykker
Tegne/male
Bolchekogning
Træværksted
Sport:
Boldspil i salen/lillerødhallen
Parkour
Billard
Klubmesterskaber
Div. turneringer
Foto:
Tegn m. lys & redigering
Bagedage
Hver tirsdag/fredag
Musik:
Karaoke
DJ
MGP
Netcafé:
Netværksspil
E-sport
Wii
Playsation
Rollespil:
Magic

Live rollespil

Konto til det kreative
Der er mulighed for at oprette en
”konto” til det kreative, så medlemmerne undgår dagligt at have kontanter med til betaling af materialer i
værkstedet.

Klubblad
Hver måned omkring d. 1., udsender
vi et klubblad. I bladet vil vi omtale
kommende arrangementer og aktiviteter ligesom månedsprogrammet vil
have sin faste plads.
Klubbladet kan afhentes i papirs form
i Skakten og læses på
www.kluballeroed.dk. Bladet vil derudover blive sendt til forældrene via
Aula.

Tavlen
I garderoben hænger en tavle med
div. opslag om ture, arrangementer o.
lign. Her vil man også kunne se månedsplanen.

Buskørsel

Personale

Klubben afholder i løbet af året, mange arrangementer, hvor der indgår
transport. Transporten forgår primært med klub Allerøds egne busser.
Når medlemmer tilmeldes” ture ud ad
huset”, giver forældre samtidig tilladelse til, at kørsel foregår i klubbens
bus.
Der skal ikke udfyldes køretilladelse
ved indmeldelse.

Ole Karlsson (Leder)
Bolette Castøe Jacobsen
(Afdelingsleder)
Matthew Singleton
Kasper Wittendorff
Jeanne Blem
Naja Holgersen
Ahmet Sert
Morten Andersen
Laura Maribo

Caféen

Åbningstider:
Fritidsklub

Der vil dagligt være mulighed for at
købe et mellemmåltid. ”Caféens” udvalg bliver løbende ændret i samråd
med medlemmer. Det er muligt at få
en konto til baren, så medlemmerne
ikke behøver at have kontanter med
hver dag.

Betaling
Det månedlige kontingent fastsættes
af byrådet, og gælder fra januar til
december. Juli måned er betalingsfri.
Kontingentet er i 2020 fastsat til kr.
254,- pr. måned for 3. – 6. klasse og
75,- for 7. klasse og opefter.
Der er delvis brugerbetaling på aktiviteter og udflugter. Disse priser vil
blive annonceret løbende i månedsbrevet.

Ind/udmeldelse
Ønsker du, at blive medlem i SKAKTEN skal du henvende dig i SKAKTEN, maile skakten@alleroed.dk eller
ringe på 48127980. Udmeldelse sker
via borger.dk, og med en måneds opsigelse.

Mandag kl. 13.00 – 19.00
Tirsdag kl. 13.00-18.00
Onsdag kl. 13.00-19.00
Torsdag kl. 13.00-17.00
Fredag kl. 13.00-17.00
Aftenklub:
Mandag og onsdag
Kl. 17.00-22.00 (6. kl. - 18 år)
På skolefridage:
Mandag-fredag
09.00-17.00

Lukkedage i 2020/2021:
I sommerferien holdes lukket i uge
29+30+31(mandag d. 13. juli-fredag
d. 31. juli, begge dage inklusiv)
I uge 30 og 31 vil der være nødpasning i SFO for 3. klasserne.
Juleferie: 21. december 2020 - 1. januar 2021 (begge dage inklusiv).
Andre lukkedage: Der er desuden
lukket fredag d. 22. maj 2020(dagen
efter Kristi himmelfartsdag) samt d.
5. juni (Grundlovsdag).

