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Velkommen til nye børn og jeres 
forældre 

 

Vi er glade for at byde jer velkommen til Klubben. Det er stort at 
blive klubbarn - pludselig at skulle til at orientere sig mod ældre 

børn og påtage sig det ansvar der følger med et mere frit 
fritidstilbud. I Klubben må man mange ting selv, bare man husker 
at sige det til en voksen. 



   
 

 

Til forældrene 
 

SFO-Råd 
Klubben er fra 1/1-2019 lagt ind under Endrupskolens ledelse.  

I den forbindelse har der været valg til Endrupskolens SFO-råd. Et råd der skal 
sikre opretholdelse af den pædagogiske kvalitet, der var i Klubben, inden den 

blev lagt ind under skolen. De forældre der blev valgt ind i SFO-rådet for 
Klubben er Thomas Ertmann Stockmarr, som kan kontaktes på 

stockmarrthomas@gmail.com.  
 

Famly 

Det er vigtigt at få opdateret HELE dit barns kartotekskort i Famly. Vi 
skal have et vellignende billede af jeres barn, forældres fulde navn, adresse og 

mor/far/værges mobilnummer. Derudover er det vigtigt, at I tager stilling til, 
om jeres barn må køre med i vores busser, personalets private biler samt, om 

der må lægges billeder af jeres barn på Famly. Mangler ovenstående 
information i Famly, kan dit barn ikke køre i Børnehusene Fredensborgs 

busser/personalets private biler, og derfor ikke deltage i de ture hvor 
busserne/bilerne benyttes. 

 
Hverdagen 

I Klubben tilbyder vi jeres børn et frirum, hvor de kan mødes med deres 
kammerater og med nærværende voksne. Vi ser klubben som en konstruktiv 

udviklingsplatform med alderssvarende spændende aktiviteter med mulighed 
for støtte og vejledning fra fagligt velfunderende medarbejdere. Her er der rum 

og plads og ikke mindst forståelse for børnenes vej mod et ungdomsliv i positiv 

udvikling. 
 

Vi forsøger på mange forskellige måder at udfordre børnene og lader dem 
møde nye udfordringer som rykker og styrker deres personlige kompetencer 

sammen med jævnaldrene. 
 

Måden vi er nærværende på er dels ved at være tilstede og nysgerrige i 
forhold til, hvordan børnene har det, men også ved at holde ugentlige møder, 

hvor vi taler om, hvordan vi kan skabe de bedste rammer for børnene. 

I Klubben tilbyder vi mange forskellige aktiviteter. I hverdagene har vi åbent i 

vores kreative værksteder, hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad der 
kan kreeres. Det koster ofte en smule at lave gaver, smykker, tøj mm. i de 

kreative værksteder. 

Flere gange om ugen har vi en bevægelsesorienteret aktivitet, det være sig 
sport, dans eller andet. Ligeledes har vores udeværksted åbent et par gange 

om ugen året rundt. 



   
 

 

I vores multirum "Laden" har vi både scene og bordtennis. Laden bruges 
desuden til dans, stikbold, hockey, klatring og andre aktiviteter. Det er i Laden, 

at vi holder fester i løbet af året. 

I vores café sælger vi hver dag et lille hjemmelavet måltid og derudover 

diverse frugt, hjemmebagte boller og sunde snacks. 

Sidst men ikke mindst, er der mange muligheder for bare at slappe af i 
Klubben. Enten med et brætspil, PlayStation, PC eller hænge ud i vores sofaer. 

Vi holder aftenåbent en gang om ugen til kl. 19.30. Her er der altid mulighed 
for at spise et veltilberedt aftenmåltid og deltage i en særlig aktivitet eller tur 

ud af huset. 

Endrupskolens SFOII samarbejder med Fredensborg Skoles SFOII i 
ferieperioderne og ved særlige arrangementer. 

Spillereglerne i Klubben 
I Klubben taler vi pænt og respektfuldt til og om hinanden 

 
Enhver form for mobning eller drilleri bliver taget meget alvorligt. Ligeledes er 

vi opmærksomme på, hvad der følges med i på nettet og de sociale medier. 
 

Ferier 
I ferierne holder vi åbnet fra kl. 09.00 til 16.00! Caféen er lukket. I ferierne 

kan Klubbens tilbud være en tur, hvilket betyder, at Klubbens lokaler er lukket, 
mens vi er på tur. Turene i ferierne arrangeres altid med minimum 2 dages 

varsel. Følg med på Famly eller i Klubben. 
 

Lukkedage i 2019 

Grundlovsdag 5. juni  
Uge 29 (15.-19. juli) 

Juleaften, 27., 30. december og nytårsaften 
 

Komme-gå-regler 
Mødetider og gå-hjem-tider aftales i familien. Vi kan i en travl hverdag, 

desværre ikke tilbyde at finde de enkelte børn, og sende dem hjem eller til 
fritidsaktiviteter på bestemte tidspunkter.  

I behøver ikke at melde afbud eller sygdom til Klubben, ligesom vi heller ikke 
reagerer, hvis jeres barn ikke kommer i Klubben efter skole. Dog må I gerne 

melde ferie i Famly. 
Hvis jeres barn må gå i byen eller på tanken, skal det aftales hjemmefra. Det 

vil være rigtig rart, hvis I informerer os om jeres aftaler (især hvis de ikke 
må). I hverdagene må der ikke spises slik og chips eller drikkes sodavand i 

Klubben. 

 
 



   
 

 

Betaling for ture, café og kreative ting 
Ture og særlige aktiviteter annonceres på Famly, på infoskærmen i Klubben og 

på opslag i Klubbens lokaler. Hvis dit barn skal købe mad i caféen eller har lyst 
til at kreere fine ting i Kreaværkstederne kan I købe hobby- og madkort i 

caféen. Det er muligt at købe kort til enten 50,- eller 100,- kr. Kortene 

opbevares i vores kartotekskasser i caféen. 
 

MobilePay  
Klubben tilbyder betaling med kontanter eller via MobilePay. Ture, aktiviteter, 

arrangementer, mad- og hobbykort kan altid betales elektronisk.  
 

Du overfører bare beløbet til vores nummer 4091 3611 – og skriver dit barns 
navn og klasse i beskedfeltet og betalingens formål (fx Anna Andersen, 4.A. 

Svømmehalstur).  
Let og ligetil!  

 
 

 
Forældresamarbejde 

For at sikre os at børnene trives, er det vigtigt, at vi voksne omkring barnet 

henvender os til hinanden, hvis vi oplever ting i hverdagen, vi har brug for at 
dele/drøfte. Pre-teenagealderen og teenagealderen byder på mange 

udfordringer. Nogle klarer børnene selv at overkomme og andre skal vi som 
voksne hjælpe dem med. Så tøv ikke med at henvende jer, hvis I er 

bekymrede for jeres barn. 
 

Særlig opmærksomhed 
Klubbens tilbud er udvalgt, således at de appellerer til aldersgruppen 9-13 år 

- Aktiviteterne er udvalgt, så børnene kan ’vokse’ i takt med de forskellige 
aktiviteter  

- Vi støtter børnene i deres udvikling fra barn til den tidlige teenagealder  
- Klubbens mål er i sidste ende, at børnene kan forlade Klubben i slutningen af 

6. klasse med en god viden om, hvordan man begår sig socialt i det offentlige 
rum og omgivende samfund  

- Ligeledes arbejder vi hårdt på at ruste børnene, så de er klar til fremtidens 

udfordringer og kommende ungdomstilbud ’Klub33’ 
 

Vi glæder os rigtig meget til en masse spændende oplevelser sammen med 
jeres store klubbørn! 

Bedste hilsner, 
Personalet 



   
 

 

Børneinfo: Når du kommer i Klubben 
Du skal ALTID huske at tjekke dig ind på ’skærmen’ i indgangen, når du 

kommer OG tjekke dig ud, når du går. 

 

Din cykel skal altid parkeres i cykelstativerne ved Laden. 

Din taske og dit tøj skal være i garderoben. Husk at tjekke ’skoen’ på væggen i 
sommerperioden. Er den grøn eller rød? Rød sko betyder, at skoene skal stilles 

i reolen. Grøn sko betyder, at du må beholde skoene på. 
Fra 1. oktober til 30. april er Klubben skofri. Brug skoreolen til dine sko. 

 

Klubbens normale åbningstider er: 
Mandag kl. 14.20 til 17.00 

Tirsdag kl. 14.20 til 19.30* 

Onsdag kl. 14.20 til 17.00 
Torsdag kl. 14.20 til 17.00 

Fredag kl. 14.20 til 17.00 
Derudover er der ofte aftenarrangementer, der  

kræver separat tilmelding… 

I ferierne er der åbent fra 9.00-16.00 

* Tirsdag er der aftenklub, hvor vi holder åbent til kl. 19.30. Hvis det viser sig, 

at mange af jer går til andre aktiviteter om tirsdagen, flytter vi dagen for 
aftenklub.  

 
Regler i Klubben 

Der er få, men enkle regler at overholde: 

- Vi taler ikke unødigt højt, skriger eller bander, når vi taler med hinanden. 

- Du respekterer de voksnes anvisninger, og passer på dine kammeraters og 

Klubbens ting. 

- Du rydder altid op efter dig selv, både inde og ude. 

- Du må spille Playstation eller på PC en halv time pr. dag. Husk at skrive dig på 

skemaet ved indgangen til PC-rummet – Mandage er pc-rummet booket til 6. 

årgang. 

 

Aktiviteter 

Klubben har MANGE forskellige ting, du kan benytte dig af, fx: 
 

Asfaltbane til boldspil, åben alle dage. 
 

Krea-værksted på 1.sal, ’tegn og mal’ i stueetagen samt udeværksted. Mindst 
et af værkstederne holder åbent hver dag. 

 



   
 

 

Laden, bruges til hockey, dans, stikbold, bordtennis og meget mere. Her kan vi 
få sved på panden. 

 
Bulen, hvor vi spiller kort, brætspil, tegner eller bare hænger ud 

 

Pc-rum med 4 PC´er og en Playstation. Om mandagen er pc-rummet booket til 
6. årgang. 

 
TV-rummet, hvor vi kan streame klip fra jeres telefoner eller bare hænge ud 

og drikke the. 
 

Alt efter vejr og vind, har vi også mange muligheder udenfor med bål, boldspil, 
udeværksted og andre aktiviteter. 

 

Hvad laver vi også? 
Vi bruger rigtig meget tid på at tale sammen, uanset om vi er i gang med en 

aktivitet, spiser i caféen eller bare hænger ud i Klubben. Derudover hører vi 
musik, drikker the og har det sjovt og hyggeligt sammen. 

Af og til afholder vi et aftenarrangement, det kan være fest, halloween, tema-
aften, FIFA-turnering, overnatning, sommerfest, loppemarked eller andet. 

Se separate opslag og vores månedsplan for arrangementer. 
 

Ture ud ag huset 
Vi tager jævnligt på tur ud af huset. Enten benytter vi de 2 minibusser eller 
tager toget. Vi tager blandt andet i svømmehallen, skøjtehallen,  

laserdome i Sverige, X-jump  
eller mini-golf i Herlev,  

Experimentarium eller Zoologisk Have. 
 

Har du andre forslag, så kom endelig med dem. 

 

 
 
Samarbejde 
Vi samarbejder med den anden klub i byen, Fredensborg Skoles SFOII. Vi 
afholder en del arrangementer sammen og er sammen i nogle af ferierne. Vi 

orienterer i god tid på Famly. 

Ligeledes samarbejder vi med Regnbuen omkring overgangen for 3. klasserne 
samt med Ungdomsklub33 ved overgangen fra Klub til Ungdomsklub for 6. 

klasserne. 

 



   
 

 

Caféen 
Holder åbent alle dage til kl. 16.00 (fredag til 15.30). 

 
I ferierne holder caféen lukket. 

 

I caféen sælger vi mad som er lavet i caféens køkken, nogle gange med ”de 
unges hjælp”. Dagens ret, koster ca. 10,-kr.  

Vi sælger boller, årstidens frugt, havregryn med mælk, yoghurt med müsli, 
frugtstænger, rugbrødschips og rosiner. 

Vi følger kommunens kostpolitik, og bruger fortrinsvis økologiske varer. 
 

Til aftenklub om tirsdagen kan der købes et måltid mad. Her er portionerne lidt 
større end dagens ret, og koster som udgangspunkt 20,-kr. 

 
Det er kun ved festlige lejligheder, at der er mulighed for at købe chips, 

godteposer eller sodavand. 



   
 

 

Medarbejdere i Klubben pr. 1. august 2019 
 

Gitte 
Kjeld 
Peter 
Mikkel 
Christine 
Annette (fra Regnbuen) 
Marlene (daglig leder) 
 

Antal indmeldte børn: 125 



   
 

 

I Endrup Klub skaber vi betingelser for, at børnene får mulighed for at 
indgå i konstruktive sociale relationer og forpligtende fællesskaber med 
plads til alle og med mulighed for at udvikle egne kompetencer.  
Vores aktiviteter tager udgangspunkt i børnenes interesse og det, de er 
engagerede i, hvilket fremmer deltagelsesmulighederne for den enkelte 
og gruppen. 
Vi inddrager børnene i vores beslutningsprocesser for derigennem at 
udvikle børnenes forståelse for demokrati og det danske samfund.  

 

’Klubben er et vigtigt samlingssted i de 
tidlige pre-teenageår, hvor børnene lærer 
sociale spilleregler uden for hjemmet i et 
hyggeligt, trygt og aktivt miljø!’ 
 

Endrupskolens SFOII 

Klubben 

Lindelyvej 3A 

3480 Fredensborg 

Tlf.: 23 67 22 72 

 

Har du spørgsmål? 

Du er altid velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe – eller 

kontakte os på telefon, mail: male@fredensborg.dk eller via 

Famly  

 

Marlene Leth Ellermann 

Afdelingsleder med ansvar for SFO 

Mobil tlf.nr. 24 23 40 99  

mailto:male@fredensborg.dk

