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Introduktion til Klubben 
Klubben på Den fri hestehaveskole er et tilbud for 4.- 6 klasse. Der 
er klub 3 dage om ugen, hvor en af vores medhjælpere vil være til 
stede og lave hyggelige aktiviteter for alle. I 2022/2023 vil det 
være tirsdag, onsdag og torsdag efter skoletid. 
Der vil være planlagte aktiviteter, for både drenge og piger, som 
man kan deltage i. Derudover vil der også blive afholdt nogle 
Klubaftener, hvor begge medhjælpere deltager. 
Klubben er et værested for børnene, hvor alle skal bidrage, for at 
det bliver et fedt sted at være sammen.  

Hvem kan gå i Klubben? 
Det er elever fra 4. til 6. klasse, der kan tilmelde sig og gå i 
Klubben. Elever fra 4. klasse, der fortsat betaler til SFO’en, må 
benytte Klub-tilbuddet uden yderligere betaling. Elever, der 
tilmelder sig Klubben alene, kan kun benytte tilbuddet i Klubben 
og ikke SFO-tilbuddet. 
 

Klubben - et godt værested 
Klubben på Den fri Hestehaveskole er ikke et pædagogisk tilbud på 
samme vilkår, og med de samme muligheder for pædagogisk 
opfølgende arbejde med børn og familier, som i SFO’en. Det er et 
hyggeligt opholdssted, hvor børn og unge kan få mulighed for at 
være sammen i eftermiddagstimerne tre dage om ugen. Der vil 
altid være personale på, og af og til vil der være voksenstyrede 
aktiviteter og værksteder, som man kan deltage i, hvis man har 
lyst.  
Klubben er præget af de samme værdier og pædagogiske tilgange 
til børn og unge som i SFO’en. Derfor bestræber vi os på følgende: 
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• Tryghed 

• Frihed til at lege og være 

• Sjove sunde aktiviteter  

• Gensidig anerkendende tilgang til hinanden 

Selvstændighed 
Klubben er et sted, hvor børn og unge kan komme og hygge sig 
med jævnaldrende og indgå i trygge og positive relationer med 
hinanden. Det er vores forventning til de børn, der går i Klubben, at 
de kan og bestræber sig på at indgå i positive og respektfulde 
relationer med hinanden, ellers kan man ikke gå i Klubben. 
 
I Klubben går der store børn – det forpligter både børn og 
forældre 
Personalet forventer en høj grad af selvstændighed fra 
medlemmerne i Klubben. Vi vil gerne skabe et fællesskab i 
Klubben der tilbyder aktiviteter og samvær der rækker længere 
end at spille sammen. Vi vil gerne i fællesskab skabe et Klubtilbud, 
hvor vi også bruger kroppen fysisk og kreativiteten. Derfor vil de 
voksne gerne have gode ideer fra medlemmerne til hvilke 
aktiviteter vi skal tilbyde. 
 

 

mailto:dfh@hestehaveskolen.dk
http://www.hestehaveskolen.dk/


   
 

 
        dfh@hestehaveskolen.dk 

        hestehaveskolen.dk 

        følg os på Facebook 

 

Den fri Hestehaveskole 
Naturbørnehaven Følfod 
SFO og Klub 
 

@ 

@ 
@ 
 

w
@ 
 
 f 

             HESTEHAVESKOLEN - Friskole, Naturbørnehaven Følfod, SFO og Klub 
             Langelinie 40 – Sjelle-Skjørring - 8464 Galten - 86 95 41 05 

Klubture 
Ca. hver anden måned arrangeres der Klubture. Disse ture fordrer 
nogle gange en egenbetaling udover prisen for at gå i Klubben. Det 
kan være betaling for bus, indgang eller lommepenge. 
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Klubaftener 

Ca. hver anden måned arrangeres der Klubaftener. Typisk 
medbringes der selv mad, sådan at vi kan sammensætte en buffet. 
Hvis vi finder på noget andet, skal vi nok give besked. Til disse 
Klubaftener vil det være de ansvarlige for Klubben, der står for 
alle aktiviteter og planlægningen af aftenen med hjælp fra 
børnene. Klubaftenerne indebærer for det meste aftensmad og en 
masse sjove aktiviteter i løbet af aftenen. 
 

Den daglige gang i Klubben 

Eftermiddagsmad er nødvendigt 
I Klubben har man en frugtpose med. Skoledagen er lang og fuld af 
udfordringer, der skal energi til, ellers kan udfordringer hurtigt 
blive til problemer og konflikter. Man kan altså ikke forvente at 
blive bespist i Klubben.  

Ind– og udskrivning 
I Klubben siger vi goddag og farvel til den voksne, når man møder 
ind og går hjem. Personalet forventer, at børnene selv har styr på 
deres aftaler og dagsprogram. Personalet har det overordnede 
ansvar for de børn og unge, der er i Klubben – ikke dem, der 
udebliver. Børnene skal selv sørge for at gå til bus til tiden, cykle 
hjem, når det er aftalt og i det hele taget, tager vi det børnene 
siger for gode varer. Hvis de siger, at de har en legeaftale, så går vi 
ud fra, at det er efter aftale med forældrene.  
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Brug af telefon 
Den første time i Klub laver vi fælles aktiviteter og derfor inden 
brug af divices i det tidsrum. Efter den første time, må man gerne 
bruge sin egen telefon i Klubben. De må også gerne låne telefonen 
i SFO’en. Hvis forældre ofte har brug for telefonkontakt med deres 
barn om eftermiddagen, forventer vi, at de tager direkte kontakt 
til barnets egen telefon, dog ikke i skoletiden. 
Personalet ønsker at bruge deres tid på aktiviteter med de børn, 
der er i Klubben.  

Åbningstider 
Klubben har åbent 3 dage om ugen, fra når skolendagen slutter 
indtil kl. 16.30.  
Har man brug for morgenåbning i SFO’en, kan dette tilkøbes. Her 
henviser vi til skolens priser på hjemmesiden. 
Klubben er lukket i ferier. 

Personale 
De ansvarlige voksne i Klubben er vores pædagogmedhjælpere fra 
SFO’en. 

Lokaler 
Klubben har egne lokaler i enden af udskolingsfløjen. Derudover 
kan Klubben booke faglokaler og hallen på lige vilkår med SFO’en. 

Betaling 
Priserne for at gå i Klubben fremgår af skolens hjemmeside: 
www.hestehaveskolen.dk Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar. 
Prisen er pr. barn pr. måned 11 måneder om året. Juli måned er 
betalingsfri, da Klubben holder lukket. Hvis man som elev i 4. 
klasse allerede er tilmeldt SFO-tilbuddet og betaler dertil, så er 
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Klubben inkluderet.  
I Klubben kan søskenderabat ikke benyttes.  

Tilmelding 
Som tidligere nævnt er Klubben for 4.-6. kl. Efter endt 4. kl. bliver 
man automatisk udmeldt af SFO’en og kan derefter fortsætte som 
rent Klubmedlem.  
Ønsker man at blive tilmeldt Klubben/udmeldt SFO’en før 
udgangen af 4. kl. kan man blot sende en mail herom til 
dfh@hestehaveskolen.dk 
 

Udmeldelse 
Udmeldelse af Klubben er på de samme betingelser som på skolen 
og i SFO’en, hvor fristen er løbende måned plus en måned. 
 
 

Vi glæder os til at lave et fedt Klubtilbud på DfH  
- sammen med jeres barn. 

 
 

 


