Humlen i det hele:
Ønsker du sammen med vennerne
en god dag med sundhed og bevægelse
- så meld dig ind i klubben!

Kære forældre og børn i Klub Humle
Med denne velkomstfolder vil vi give jer en kort orientering omkring klubbens
dagligdag samt nogle praktiske oplysninger.
På skolens hjemmeside: http://humlehoj-skolen.skoleporten.dk/sp under
SFO/Klub kan i desuden finde folderen samt den aktuelle månedsplan for
klubben.

Klub Humle er en klub, hvor..
 Den overordnede profil er sundhed og bevægelse
 Du har medbestemmelse i forhold til, hvad der skal ske
 Du kan komme, når du har lyst
 Der er nærværende voksne
 Der kan skabes og udvikles venskaber
 Du kan hænge ud med vennerne
 Du kan lave dine lektier
 Der er plads til at være kreativ
 Du kan være fysisk aktiv både inden- og udendørs

Hvad kan man foretage sig i klubben?
 Udeliv

 Kreativ værksted

 Hal

 Lektiecafé

 Gymnastiksal

 Computer/ Playstation

 Svømmehal

 Vennedag

 Bryderum

 Madlavning/bagning

 Ture ud af huset

 Stå på waveboard

 Spille bordtennis, billard og bordfodbold

Målsætningen

Klub Humle…
 Er et fristed, hvor børnene mødes efter skoletid. Vores mål er at lære
børnene at indgå i et forpligtende fællesskab.
 Tror på ”frihed under ansvar” – og derved styrke børnenes
selvstændighed.
 Vægter børnenes medbestemmelse højt. Der vil jævnligt blive afholdt
børnemøde, hvor vi snakker om dagligdagen og planlægger de næste
måneders aktiviteter.
 Giver børnene ligeværdighed/ gensidig accept og respekt for hinanden.
 Styrker børns sociale kompetencer
 At skabe relationer/venskaber på tværs af klasser og alder
 Tror på de små succeser i hverdagen, der kan opnås via positive
oplevelser.
 Har et mål, der går ud på at børnene udvikler ansvar for dem selv og
overfor hinanden.
 Vil være med til at forberede børnene på deres videre ungdomsliv.
 Øge børnenes kendskab til fritids- og foreningslivet i Sønderborg
Kommune ved inddragelse af VidensBy Sønderborg

Praktiske oplysninger

Målgruppe:

Et fritidstilbud efter skole til dig, der går i 3., 4. 5. og 6. klasse.

Åbningstider:

Klub Humle holder åbent alle ugens dage i skolernes åbningstid i perioden
august til og med udgangen af juni.
Klubben holder åbent 15 t. om ugen fra kl. 14.00- 17.00.

Sendetider/ legeaftaler:
Vi sender børn hjem efter forudgående aftale med forældre. Desuden er der
mulighed for enten at ringe elle sende en sms på den pågældende dag, hvis
jeres barn skal sendes, hvis der er lavet legeaftaler eller hvis jeres barn har
fri.

Ind- og udmeldelse og evt. friplads:

Ind- og udmeldelse sker elektronisk via pladsanvisningens hjemmeside efter
gældende regler pr. den 1. eller den 15. i måneden.
Der er mulighed for at søge friplads. Kontakt pladsanvisningen ved
spørgsmål.

Forældrebetaling:

Forældrebetalingen/priser m.m. kan ses på
http://sonderborgkommune.dk/borger/priser-sfo-og-klub

Der er mulighed for et tilkøb af morgenpasning, men udelukkende for børn i
3. klasse, som også er tilmeldt klubben.

Der er mulighed for tilkøb af feriepasning for børn i 3. klasse, der er tilmeldt
klub (uge 42, mellem jul og nytår, uge 7, dagene før påske, dagen efter Kristi
Himmelfartsdag – samt fra 1. august til klubstart første skoledag).
Denne pasning foregår i SFO af SFO- og Klubpersonale

Kontakt til Klubben:

Klub Humle
Stråbjergvej 3
6400 Sønderborg
Tlf. 27 90 42 17

Klubmedarbejdere:

Samah Dahoud , Christoffer M. Petersen

Kontaktperson fra skolen:

Viceskoleleder Anja Clausen
Telefon: 88 72 43 77

Skolens kontor:

Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 7.45 – 16.05
Fredag kl. 7.45 – 15.10

Telefon: 88 72 43 77

