Middelfart Junior- og Ungdomsklub
Bjergbanken
Middelfart Ungdomsskole

www.middelfart.dk

Middelfart Junior- og
Ungdomsklub - Bjergbanken
Juniorklub for 4. - 6. klasse.
Ungdomsklub for unge fra 7. klasse
og op til 18 år.
I vores juniorklub har du mulighed for en
masse sjove aktiviteter i vores kreative værksteder eller på den store udendørs legeplads.
Huset er stort, og du kan f.eks. boltre dig i
vores kuglebad, spille bold i den store sal eller slå dig ned i en af de hyggekroge, der er
rundt om i huset.
Ungdomsklubben lægger stor vægt på at
være et sted, hvor alle er velkomne – også
dem, de andre ikke altid vil lege med.
Der er fokus på tætte relationer til de voksne
– og at man som ung også er ansvarlig for,
at alle føler sig som en del af et fællesskab.
Det kunne være, at de andre gerne vil lege
med dig!

Følg os på Facebook:
Bjergbanken – Junior Klub
Åbningstider, takster m.v.:
Se www.middelfart-ungdomsskole.dk
Adresse:
Bjergbanksvej 6, 5500 Middelfart
Telefon:
8832 4242 / 5181 5537

Særligt for børn i 3. klasse
Juniorklubben er som udgangspunkt et fritidstilbud for alle børn på 4.-6. årgang i Middelfart Kommune. Juniorklubben er en samlet betegnelse for de 6 klubtilbud, der ligger
spredt rundt om i kommunen.
Børn fra både folke- og privatskoler kan blive
indmeldt i Juniorklubben.
Børn på 3. klassetrin kan blive indmeldt i
Juniorklubben fra den 1. marts. Der er mulighed for, at barnet frem til sommerferien skifter til morgenmodul i SFO som supplement
til medlemskab i Juniorklubben.
Juniorklubben er et fleksibelt tilbud med fleksible åbningstider og betalingsmoduler.

Dette betyder, at tilbuddet ikke er ens ”rundt
i kommunen”. Det er derfor vigtigt, at I orienterer Jer for at se, om Juniorklubben kan
dække jeres - og jeres barns behov. Der er
mulighed for at se mere på www.middelfart-ungdomsskole.dk

Juniorklubben som en del af
Ungdomsskolens aktiviteter:

Juniorklubbens
formål

Juniorklubben er Middelfart Kommunes fritidstilbud til børn på 4.-6. klassetrin.
Juniorklubben er etableret under Middelfart
Ungdomsskole, der i forvejen har ungdomsklubber for unge fra og med 7. klasse og op
til 18 år.

Juniorklubben har fokus på den understøttende læring, udvikling og trivsel gennem
relationer og venskaber. Bestyrelsen har uddybet formålet:

Klubberne
•
•
•
•

Middelfart Junior- og Ungdomsklub
- Bjergbanken, Bjergbanksvej 6, 5500
Middelfart
Nr. Aaby Junior- og Ungdomsklub Musen & Knus, Skolevænget 9, 5580 Nørre
Aaby
Brenderup Junior- og Ungdomsklub, Kirkevej 29, 5464 Brenderup
Gelsted Junior- og Ungdomsklub, Gelstedvej 29, 5591 Gelsted
Ejby Junior- og Ungdomsklub, Halvej 5,
5592 Ejby
Strib Junior- og Ungdomsklub - Stribklubben, Sofiendalvej 112, 5500 Middelfart

Vi ønsker:
• At kunne tilbyde børn og unge i Middelfart Kommune et trygt fristed i hyggelige
rammer, med børn og unge i centrum.
• At være brobygger i perioden fra barn til
ungdoms-/voksenliv.
• At etablere børne- og ungefællesskaber
af kvalitet.
• At understøtte læring og udvikling.
• At sikre glidende overgange mellem børne- og ungdomstilbuddene, både internt
og eksternt, således at ingen børn eller
unge bliver tabt undervejs med risiko for
social isolation.

Mål:
• At Juniorklubben er et ”åndehul”, hvor
børn og unge har et udviklende og attrak•
tivt tilbud i et fællesskab, hvor de fungerer sammen og enkeltvis.
De fleste klubber har sider på Facebook, hvor • At Juniorklubben fungerer ud fra demokratiske værdier og principper med redu kan følge den dagligdag, der er i klubben.
spekt for forskellighed.
Det er ikke alle sider, der bruges lige aktivt,
men du finder info om siden på den første • At alle børn/unge udfordres, lærer, og udvikler sig således, at deres faglige og perside i denne folder.
sonlige potentialer udnyttes fuldt ud.
• At understøtte og styrke alle børn/unge i
at blive selvstændige og selvhjulpne mennesker, som føler selvværd og glæde ved
fællesskabet med de andre børn og unge.
• At udvikle selvværd, selvudfoldelse og
selvstændighed.
•

•
•

•
•

At øge trivslen gennem fokus på relationer og venskaber.
At alle skal føle sig som en del af fællesskabet, og at de gennem deltagelse i forpligtende og inkluderende fællesskaber
udvikler evnen til at samarbejde og håndtere konflikter samt lærer at forstå egne
og andres følelser.
At fokusere på sundhed og bevægelse.
At integrere børn og unge i foreningslivets fællesskaber.

Pædagogisk grundlag:
Juniorklubberne arbejder ud fra en anerkendende, helhedsskabende relationspædagogik.
Der ansættes uddannet pædagogisk personale i størst muligt omfang.
Vi vil møde børnene og de unge med respekt
og forståelse for deres individuelle behov.
Igennem RESPEKT, LIGEVÆRDIGHED, DIALOG
OG TILLID skal vi være rammeskabende, udvise ordentlighed og være engagerede voksne med fokus på at skabe et medbestemmende fællesskab for målgruppen.

Åbningstider

Ind- og udmeldelse

Juniorklubbernes åbningstider følger skoler- Indmeldelse
nes feriekalender.
Indmeldelse sker via Digital pladsanvisning
på borger.dk.
I efterårsferien, vinterferien og dagene op Indmeldelse kan ske med dags varsel. Ved
til Påske, tilbyder Middelfart Ungdomssko- indmeldelse bedes du tage stilling til samle mod særskilt betaling et særligt feriepro- tykkeerklæringerne om klubbens brug af fogram med fællesaktiviteter for alle klubberne tos og transport.
i Middelfart Kommune.
Udmeldelse
I sommerferien arrangeres mod særskilt be- Udmeldelse sker via Digital pladsanvisning
taling Sommerskole i de to første og den sid- på borger.dk med 1 måneds varsel fra den
ste uge.
sidste dag i måneden eller den 14. inden
midnat.
Sommerskolen kan benyttes af alle børn, der
går i 0.-6. klasse – og er altså ikke betinget
af, at man er medlem i Juniorklubben. De enkelte aktiviteter kan være begrænset til en Tværkommunale aktiviteter
bestemt aldersgruppe, hvilket vil fremgå af
det aktivitetskatalog, der typisk bliver of- Juniorklubben vil i løbet af året tilbyde forfentliggjort omkring Påske.
skellige tværgående klubaktiviteter, der brinDe aktuelle åbningstider for både Juniorklubben og Ungdomsklubben findes på hjemmesiden www.middelfart-ungdomsskole.dk
– det samme gælder for de aktuelle takster.
Bemærk:
De anførte takstbeløb inkluderer materialer
og mad (f.eks. lette måltider efter skoletid).
Der er ikke inkluderet mad i forbindelse med
aftenmodulerne i Juniorklubben.

ger børn og unge fra de forskellige klubtilbud sammen på tværs af kommunen. Disse
aktiviteter vil blive annonceret på Middelfart
Ungdomsskoles hjemmeside og på klubbernes Facebook sider.

Sommerskole

Økonomi

I skolernes sommerferie arrangerer Middel- Økonomien i Juniorklubben er sammensat
fart Ungdomsskole det, vi kalder Sommer- af forældrebetaling samt et kommunalt tilskole.
skud. Der kan forekomme egenbetaling til
enkelte arrangementer, hvor klubben f.eks.
Sommerskolen er et særskilt ferietilbud, som inviterer ikke-medlemmer med. Det er dog
tilbyder alle børn fra 0.-6. klassetrin en ræk- ikke muligt at betale for et enkelt besøg i
ke aktivitetsmuligheder, som kræver tilmel- Juniorklubben. Barnet skal være indmeldt via
ding og særskilt betaling. Deltagelse kræver Digital Pladsanvisning. Det er dog muligt at
ikke medlemskab af Juniorklubben – og er prøve at være i klubben op til 3 gange, inden
derfor åben for alle i aldersgruppen.
barnet skal indmeldes.
Aktiviteterne udbydes hvert forår i et aktivitetskatalog, hvor man kan læse om mulighederne - og efterfølgende tilmelde sig de aktiviteter, som man synes godt om. Det vil være
muligt at tilmelde sig aktiviteter i den første
og den sidste uge af skolernes sommerferie.
Nogle aktiviteter går igen år efter år – og
nogle vil være nye. Vi samarbejder med forskellige foreninger, som stiller sig til rådighed for os - og er med til at lave nogle sjove
og spændende ting for børnene.
Da både frivillige og vores egne medarbejdere ønsker at give den bedste oplevelse til
børnene, så er det vigtigt for os, at forældrene giver os besked om særlige behov hos
barnet i forbindelse med tilmeldingen.

Pædagogisk eller økonomisk
friplads
Se nærmere om mulighederne for at ansøge
om friplads på www.middelfart.dk. Det er den
enkelte klubkoordinator, der i samarbejde
med forældrene tager initiativ til ansøgning
om socialpædagogisk friplads. Fripladsen
godkendes af ledelsen i Ungdomsskolen.
Før der kan søges om socialpædagogisk
friplads, skal der være ansøgt om økonomisk
friplads.

Søskenderabat

Der er ikke mulighed for at opnå søskenNår vi ikke kender barnet på forhånd, så er derabat i Juniorklubben.
det særligt vigtigt, at vi får en dialog om,
hvad der kan være med til at sikre en god
oplevelse for alle i Sommerskolens aktiviteter.
Vi forbeholder os retten til undtagelsesvis at
afbryde barnets deltagelse i aktiviteterne,
hvis det viser sig, at barnets trivsel ikke kan
sikres indenfor aktivitetens rammer.

Nærmere oplysninger om Juniorklubben
kan også fås ved henvendelse til:
Middelfart Ungdomsskole
Blindebomsvej 11
5500 Middelfart
Telefon +45 8888 5690
Ungdomsskolen@middelfart.dk
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