Skoleklub, Buddinge skole
4. – 6. klasse
Åbningstider
14.30 – 17.00 i hverdagen (fra 1. juni)
10.00 – 17.00 i Ferierne
Kontakt information
Telefon Klub: 39 56 25 17
Medarbejdere
Farideh: Kreativ medarbejder
Mathias: Bevægelse og Musik
Michael: Bevægelse, svømning, bowling ture mm.
Rasmus: Rollespil, Warhammer, bål og ude liv
Andreas: Gruppeordningen og musik
Klub livet
Dagligdagen i klubben er baseret på forskellige fritidstilbud, som er alt fra idræt og leg, musik, krea,
dans, rollespil og kanin gården.
Vores medlemmer vælger selv til og fra i forhold til hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i.
Vi forsøger at give hvert enkelt medlem plads til, at forme deres egen hverdag ud fra deres egne
interesser og venskaber.
Klubben har et betalingssystem, som kører over Gladsaxe kortet, dette kan eksempelvis være en pude
der koster 10 – 20 kr., eller en tur som også har en pris. Vi vælger aktiviteter og ting, som gør at vi kan
holde prisen nede, så alle kan være med.
Der bliver dagligt serveret et stykke mad, i form af et æble, knækbrød eller lignende i køkkenet, som er
gratis.
Mål og visioner


Vi ønsker at skabe en fritidsklub, hvor kammeratskab og socialt samvær er i højsædet.



Vi vil have, at alle behandler hinanden ordentligt.



Vi vil ikke have drilleri og mobning.



Vi vil have en ordentlig tone, og at der tales pænt til hinanden.



Vi vil skabe en fritidsklub som er sjov, spændende og anderledes.

Vi mener, at det er vigtigt, at børn og unge møder faste gennemgående medarbejdere hver dag, så
relationerne er tætte og positive. Derudover vil vi også give børn og unge mulighed for at møde
spændende og forskellige voksne, som kan noget specielt og som bidrager til at børn og unge lærer
noget nyt, udfordres og får nogle gode oplevelser for livet.
Vi tror på frihed under ansvar, gode traditioner, venskab, omsorg, glæde og fællesskab.

