
 
 
  

Havdrup Juniorklub 
 



Velkommen til Havdrup juniorklub 
 
Fra den 1. april, når barnet går i 3. klasse her, barnet lov til at gå i Havdrup juniorklub. 

I denne lille pjece kan du læse lidt om hvilke pædagogiske tilbud Havdrup juniorklub har til børnene 

og om overgang mellem SFO og juniorklub. 

Du er også altid velkommen til at besøge klubben og få mere at vide eller kontakte klubben på 

telefon. 

 

Praktiske informationer 
Hverdagen er bygget op omkring et trygt miljø for børnene i timerne efter skole. Faste pædagoger 

arbejder for, at alle børn skal føle sig velkomne og tages med på råd om hvad der skal ske i klubben. 

Klubben laver en månedskalender, som bliver lagt ind på Tabulex, så I kan følge med i hvad der 

sker i klubben. 

Særlige tilbud om ture og koloni kan også ses på Tabulex og der bliver hængt sedler op, som bør-

nene kan tage med hjem. Normalt deltager Havdrup juniorklubs koloni også til vilde vulkaner. 

Nogle af turene koste penge, det betales med det kort som børnene også bruger i skoleboden. 

Der tilbydes et gratis mellemmåltid hver dag til medlemmerne, og vi har en aktiv sundhedspolitik, 

hvor slik ikke tillades dagligt. 

Vi tilbyder desuden en bred vifte af spændende fritidsaktiviteter. 

  
I klubben sender vi ikke børn hjem, så det er vigtig, at I forældre laver aftaler med jeres barn om 

hvornår de skal gå hjem eller andet. Hvis børnene er syge, eller hvis de ikke kommer, så skal der 

ikke ringes til klubben og gives besked. 

Børnene må gerne have telefoner og iPad med, men det er på eget ansvar. Vi bruger skolebodskor-

tet som betaling ved ture eller aktiviteter. 

 

Aktiviteter i klubben 
Der lægges stor vægt på sportslige aktiviteter hver dag, og der arrangeres forskellige turneringer 

både i huset og ud af huset.  

Klubben har et antal Pc'er, hvoraf nogle er forbeholdt piger. Der må spilles diverse spil, dog med 

en hensigtsmæssig kontrol og tidsbegrænsning. Derudover har klubben PlayStation. 

Billard, pool og bordfodbold indgår også l klubbens tilbud. Det er også muligt bare at sidde, hygge 

og lave lektier. Der bydes også på hobbyprægede aktiviteter i form af både et kreativt værksted og 

et træværksted. På begge disse værksteder kan man udfordres inden for et bredt udvalg af kreative 

aktiviteter, såsom billedkunst, syning, udformning af træting og meget mere. 

I køkkenet er der mulighed for at bage til familien eller hjælpe til med tilberedningen af de sunde 

mellemmåltider. 

Vores musikværksted er også et hit. Her kan man lave sit eget band, få gode råd til sine musikalske 
evner eller bare hyggesynge og spille på diverse instrumenter og få optaget sin egen sang på cd.

  



Overgang fra SFO til Havdrup juniorklub 
 
Klubben laver i samarbejde med SFO og lærere, et indslusningstilbud i klubben, hvor der tages 

hensyn til både klassen og det enkelte barns behov. 

 

Klubben tildeler hver klasse en kontaktpædagog, som tager kontakt til klassen allerede mens bør-

nene går i SFO. Dette sker ved, at klassen besøger klubben, hvor der fortælles om klubbens tilbud. 

Kontaktpædagogen holder også møde med relevante pædagoger og lærer for at danne sig et dæk-

kende indtryk af børnenes trivsel, behov m.m. SFO'ens personale tager i løbet af vinteren børnene 

på besøg i klubben, så de kan få et forhåndsindtryk af klubben. 

 

Forældrene inviteres til introduktionsmøde i klubben umiddelbart inden klubstart. Mødet vare en 

time. Her vil vi forsøge at give den fornødne information om klubben. 

Første dag for 3. klasserne er den første hverdag efter 1. april lige efter skole. 

Alle børn kan altså være medlem fra den 1. april det år barnet går i 3. klasse til og med udgangen 

af 6. klassetrin. 

 

Indmeldelse og udmeldelse forgår via selvbetjeningsportalen hos pladsanvisningen på 

https://www.solrod.dk/borger/0-18-aar/sfo     

 

Åbningstider og kontakt 

Klubbens åbningstider:    

Skoledage: 14:00-17:30, fredag 14:00-17:00. 

Hvis skoledagen slutter tidligere, åbner klubben tilsvarene tidligere. 

 

Ferier: 

På feriedage har klubben åben 9.30-16:00 alle dage. 

Klubben har lukkedage og helligdage samme dage som resten af Solrød kommune. 

 

Kontakt: 

Skriv til personalet på Aula eller ring på klubbens telefonnummer 5618 2770. 

Klubben har også en turmobiltelefon 2480 6401. 
 

  

https://www.solrod.dk/borger/0-18-aar/sfo
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