
UngiAarhus er for alle byens børn og unge. 
Vi skaber trygge rammer med plads til fordybelse, gode 
venskaber og sjove aktiviteter. Vi er en hjælpende hånd 

og møder børn og unge, som de er, og hvor de er. klub
Andreas og Milan er 

klar til klub 
efter 3. klasse 

— er dit barn også klar? 

ERDUKLAR.DK

ERDUKLAR.DK



Se klubben, hør om aktiviterne, mød 
de voksne og få svar på de spørgsmål, 
du har i forbindelse med, at dit barn 
starter i klub.  

Ring og aftal et besøg i dit barns 
lokale fritidsklub.

Alt foregår naturligvis coronasikkert. 
Vi holder afstand, tager mundbind på 
og spritter godt af.

Læs om dit barns fritidsklub og 
find telefonnummeret på 
ERDUKLAR.DK

Klar til nye venner

Klar til den gode fritid

Kom på besøg 
i fritidsklubben 

Uanset om dit barn er til fodbold eller perleplader, rugbrød eller bålmad, 
svømmeture eller e-sport, så siger vi ’ja’ til dit barn og dit barns idéer.
Hos os bliver dit barns fritid til den bedste tid. Det bliver den tid, som 
dit barn glæder sig til hver dag. 

Hvad er den gode fritid?

Gå ind på digitalpladsanvisning.borgerservice.dk 
og følg den digitale vejledning. 

Tilmeld dit barn

• Dit barn bliver ikke automatisk overflyttet fra SFO til fritidsklub 

• Fritidsklubben ligger sammen med eller tæt ved den lokale folkeskole

• Fritidsklubben åbner, når skoledagen slutter

• SFO og fritidsklub arbejder tæt sammen om overgangen 

• Dit barn vil altid blive mødt af fagligt stærke ansatte i fritidsklubben 

• Fritidsklubben arbejder med at inddrage børnene i hverdagen

• Fritidsklubben er også for børn med særlige behov 

I fritidsklubben er der plads til alle. 

Her møder børnene kompetente voksne, der udfordrer dem blidt og 
skaber trygge rammer for, at de kan prøve noget nyt, som de måske 
hverken troede, de kunne eller turde øve sig i. 

Fritidsklubben er en øvebane på vejen mod at blive ung. Her handler 
det om fællesskabet, at kende sine egne og andres grænser og 
mærke omsorg og tryghed i gode rammer. 

Det gælder ikke om at være verdensmester, men om at være med og 
bidrage med dét, man kan, og som man gerne vil være endnu bedre 
til. Vi giver dit barn medbestemmelse, så dit barn øver sig i at være 
selvstændig og træffe egne valg. 

Trygge rammer og blide skub 

Værd at vide om fritidsklub
I fritidsklubben kan dit barn få nye venner på tværs af årgange, snakke 
med en voksen, være aktiv eller slappe af. Her føler dit barn sig set, hørt og 
værdsat, og der er mulighed for at udvikle sig og blive stærkere sammen 
med andre. 


