Halloween 4. kl.
Oktober

Vanddisko
November

Jule-Bingo

Åbningstider og Priser
Dybkær Fritidsklub holder åbent fra slut skoledag man, ons, og tors. til kl 17.00, tirs. til kl.
20.00 og fredag til kl. 16.30

Dybkær Fritid– og
Ungdomsklub

Og derudover 11.00-16.00 fra 31/7 til 11/8 .
Er der behov for pasning i uge 42 og 7 tilbydes
dette i Myretuen

December

Skøjtedisko
Februar

Junior-klub hver Tirsdag
4. kl. til 6. kl. Hver tirsdag til kl. 20.00

Ungdomsklubben holder åbent søn, ons, og
tors. 18.00 -21.00 i perioden august til juni.
4. Kl………………………………………………...815
5. Kl………………………………………………...630
6. kl………………………………………………...495
Specialtilbud 7. kl. og opefter…………….495
Ungdomsklubben 7-10 årgang…………….0

Ses vi i klubben
efter skole?

Tilmeld dig ungdomsklubben på :
www.silkeborgung.dk, find Dybkær og tilmeld.
Der er betaling for ture og større aktiviteter
derudover.

Fastelavnsfest
Februar

Put & Take
Maj

Fodboldturnering
Juni

Sommerlejr
Uge 27 2018

Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads. Ved husstandsindtægt på 528.200 kr.
eller derunder kan betalingen nedsættes. Endvidere er der søskenderabat, hvis der er andre
børn i kommunal pasning.
Ind/udmeldelse og ansøgning om friplads sker
på Silkeborg Kommunes hjemmeside.
Vi glæder os til at tage godt imod jeres børn og
håber på et godt samarbejde med jer som forældre.
Dybkær Fritids og Ungdomsklub
Dybkærvej 1, 8600 Silkeborg
klub Tlf: 8970 5495
E-mail: Henrik.soevsoe@silkeborg.dk

Henrik mobil: 30320322
E-mail: Henrik.soevsoe@silkeborg.dk

Velkommen til Dybkær
Fritids og Ungdomsklub
Dybkær Fritids og Ungdoms klub er et dynamisk
fritidstilbud til børn og unge.
Fritidsklubtilbuddet gælder for børn fra 4. kl .og
opefter.
Ungdomsklubben er for unge fra 7. kl. til 18 år.
Klubben ligger overfor Dybkærskolen og tæt på
Gødvadskolen, og er et tilbud til begge skoledistrikter. Organisatorisk hører vi til under fritidsdelen på
Dybkærskolen.
Der er automatisk tilmelding til klub, hvis man ikke
udmelder sit barn af SFO, ved udgangen af 3. kl.

Overgangen fra SFO til Fritidstilbud.
Der starter en ny periode i jeres barns liv med
overgangen fra SFO til klubtilbud. Fra et mere
beskyttende og kontrolleret pasningstilbud skal
jeres børn nu vænne sig til et tilbud, hvor de i
højere grad selv, og i samråd med jer, bestemmer fremmødet. Det betyder, at det normalt vil
være efter aftale mellem barnet og forældrene,
hvornår barnet kommer og går fra klub. Om
barnet må gå andre steder hen efter skoletid,
eksempelvis REMA 1000, sportspladsen, besøg
hos kammerater osv.
For at gøre denne overgang så tryg som muligt,
er der, i samarbejde med skolen og SFO, løbende besøgsdage i klubben for alle 3. klasserne
inden sommerferien det år, jeres barn skal starte i det nye fritidstilbud.

Hvad står vi for

Hvad sker der i klubben.

Vi værner om at tiden i klubben er børnenes og de unges frie tid, hvor de selv kan vælge til og fra i forhold til
hvem de vil være sammen med og om hvad.

I Dybkærklubbens hobbyrum, er der altid en
voksen, og der er mulighed for at fordybe sig,
komme og få en snak, fjolle, socialt samvær
eller bare hygge sig.

Vores pædagogiske tilgang udspringer af relationspædagogikken, hvor fokus er på at støtte børn og unge
i at opbygge relationer til de mennesker de har brug
for. Vi fortæller dem ikke, hvor de skal gå hen på deres
vej i livet, men vi prøver, at støtte, spejle og vejlede
dem, så de selv kan vælge til og fra i det der er meningsfuldt for dem.
Ved at skabe passende rammer og igangsætte relevante aktiviteter arbejder vi på at understøtte denne intention.
Herunder ønsker vi at vores børn og unge bliver gode
til at kommunikere om sig selv, og med deres omgivelser, så de oplever at blive hørt og forstået.
Vi vil gerne lære dem at kommunikation er et valg, og
at den kommunikation de vælger, har betydning for
hvordan deres relation med omgivelserne bliver.

Sport i vores lille sal, samt 3 gange om ugen i
Gødvadhallen
Mulighed for computer og diverse spil
6. - 7. klasse har deres eget rum i kælderen,
hvor der er mulighed for spil, film og samvær.
Derudover laver vi ad hoc aktiviteter og indsatser efter interesse og behov. Fx. overnatninger,
bålhygge, pige el. drengeaftener.
Sommerlejr i den første uge i sommerferien.
Eftermiddagsmad

Dialog og samarbejde
Kommunikation er forudsætning for et godt samarbejde, og derfor håber vi, at I som forældre har lyst til at
gå i dialog med os om dit barns trivsel. På den måde
har vi, de bedste forudsætninger for, at hjælpe dit barn
bedst muligt gennem de evt. problemstillinger der
kommer i et barns hverdag.
Idet vi modtager børn fra flere skoler, foregår kommunikation om vores aktiviteter på linket:
www.facebook.com/groups/
dybkaerfritidsklub

I løbet af eftermiddagen bliver der serveret et
let måltid.
Vi bestræber os på at tilberede varieret og sund
mad, hvor børnene inddrages i tilberedning,
servering og oprydning.

Find info om aktiviteter
ved klubbens indgang.

