Skægkærskolens Fritidsdel
Sindingvej 15, 8600 Silkeborg
Telefon: 89 70 26 20

/ E-mail: pg@silkeborg.dk

KLUBBEN EFTER SOMMERFERIEN
Kære forældre i Fritidsklubben
Som det formentlig er gået op for alle, kommer skolen til at forandre sig efter sommerferien.
Som følge af folkeskolereformen, øges længden på børnenes skoledage, og således også
tidsrummet til at være i klubben.
Det er dog vigtigt for os at understrege at vi som udgangspunkt ikke ser indholdet af tilbuddet
forandre sig som et resultat af skolereformen. Vi vil fortsætte med at lave et attraktivt,
stimulerende og spændende klubtilbud, som fremadrettet vil bygge på nøjagtigt samme
værdier, og have det samme pædagogiske indhold i dagligdagen, som hidtil har været så stor
en succes.
De eneste forandringer bliver at tilbuddet kommer til at ligge lidt anderledes på dagen.
Derudover bliver det 20% billigere. Se de nye takster nedenfor.
4. klasse
5. klasse
6. klasse

kr. 760
kr. 585
kr. 460

Morgenplads for 4. klasse og opefter

kr. 560

Hvad får man så for pengene?
Hovedtiden i klubben har hidtil ligget i tidsrummet fra ca. 13/14:00 til ca. 16:00. Tilbuddet
rykkes nu til at være fra ca. 14/15:00 – 17:00. Vi åbner så snart børnene har fri hvilket er
15:15 eller 14:15. På den måde kan man sige at der tidsmæssigt ikke er meget forandret.
Klub er pr. definition et tilbud drevet af lyst - hvor man kan komme i det omfang man ønsker.
Vi arbejder med fællesskaber og venskaber på tværs af årgange, og søger at stimulere og
danne børnene mens de hurtigt bliver store. Det vil vi fortsætte med, samtidig med vi laver
vores traditionelle overnatninger, ture ud af huset mm.
Klubben vil fortsat være et tilvalg fra Jer forældre, som stadig vægter at børnene har godt af
at være, og blive udfordret, i et socialt og forpligtende fællesskab med andre børn efter skole.
Det håber vi på I stadig kan se en værdi i.

Klubbens åbningstider næste skoleår.
(Vi åbner så snart børnene på mellemtrinnet har fri fra skole)

Mandag
15:15-17:00

Tirsdag
15:15-17:00

Onsdag
14:15-17:00

Torsdag
14:15-17:00

Fredag
14:15-16:30

Samarbejde med Centrum IF
I et samarbejde med Centrum IF har vi forsøgt at finde frem til nogle løsninger der efter ferien
er rettet mod at imødekomme Jer og børnene bedst muligt. Planen er at Centrum IF vil have
fokus på at lægge deres aktiviteter for mellemtrins-børn fra ca. 16/16:30 de forskellige dage
(fodbold, badminton, volley, gymnastik).
Dette betyder at ungerne kan gå i klubben efter skole og hygge sig, hvorefter de kan gå
direkte til sport sidst på eftermiddagen. Vi ser dette som en super mulighed for at bakke op
om ungernes selvstændighed, og samtidig vil det kunne spare Jer for unødige køreture. Ud
over det har været et forældreønske, ser vi naturligvis gerne at børnene får mulighed for at
røre sig mest muligt, og at Centrum IF fortsat har en fremragende sportsforening. Vi tror og
håber på det bliver rigtig godt.

De sidste to år har vi arbejdet hårdt på at genskabe et helstøbt og pædagogisk seriøst
klubtilbud i Skægkær. Det har været en oplevelse at se både kulturen og børnene rykke sig
over de to år, og er til stadighed en fornøjelse at være med til at arbejde med denne
aldersgruppe som er så vigtig. Mange steder i Silkeborg tror man ikke på klubberne kan
overleve i den nye skolereform – men vi er stålsat på at bevise at det sagtens kan lade sig
gøre hvis tilbuddet er gennemført og lokalområdet bakker op.
I er meget velkomne til at tage kontakt til Mette, Esben eller undertegnede såfremt I må have
spørgsmål…

Rigtig god sommer til Jer alle.

//Peter Green
Fritidsleder

