Balleskolens fritidstilbud for
4. – 6. klasse
”Klubben”
Balle Torv 7,
8600 Silkeborg
24 90 08 75

Klubben er stedet man kommer efter skoletid for at hygge sig, slappe af, og har mulighed for
at deltage i klubbens fællesskaber og aktiviteter.
Der er altid en voksen i nærheden, som børnene kan snakke med, og som kan hjælpe dem.

Praktiske oplysninger:
Indhold: Der udsendes en aktivitetsplan 3 – 4 gang om året.

Udover de planlagte aktiviteter, som fremgår af aktivitetsplanen, kan der i
det daglige foregå følgende:
- bordtennis, air hockey, bordfodbold pc-spil, bord- og brætspil
- små turneringer
- hal og sal vil blive brugt i det omfang det kan lade sig gøre
- der er et kreativt værksted, hvor man enten kan lade sig inspirere til at lave
små fine ting eller lave ting efter egne ide.

Lokaler: Klubben er placeret i selvstændige lokaler - i det gamle sognehus
Balle Torv 7
Tlf.: 24 90 08 75

Åbningstid: Skoledage:

Mandag til fredag
 fra skoletidsophør til kl. 16.30
Skolefridage:
 Åben 10.00 – 15.00
Hvis yderlig behov – kan SFOén bruges.

Dagligt personale
i klubben:





Pædagog Elisabeth Pedersen
Pædagog Anne I. Mikkelsen
Pædagogisk assistent Frederik Stephensen

Fremmødekontrol: Der er ikke fremmødekontrol eller kontrolleret pasning, hvilket betyder, at

børnene ikke krydses af, når de kommer og går.
Det er vigtigt at det er Jer som forældre, der laver aftalerne med børnene
hjemmefra.
 Børnene kan komme og gå som det passer dem.
 Busbørn vil vi meget gerne hjælpe med at komme afsted til tiden.
 Sportsbørn – her spørger vi og gør opmærksom på tiden.

Eftermiddagsmad/ Der bliver serveret eftermiddagsmad hver dag kl. 14.30 – 15.00.
Trakte: Om onsdagen er det kl. 13.30 – 14.00
Det er ikke et måltid, blot lidt godt til ganen.

Lukkedage/uger:








3 dage op til påske
dagen efter Kristihimmelfartsdag
Grundlovsdag
3 uger i sommerferien
Den 24. december
mellem jul og nytår

Moduler: På de tre årgange kan der vælges 2 forskellige moduler.

 et stort modul
 et lille modul.
På det store modul kan barnet bruge klubtilbuddet alle ugens dage.
På det lille modul kan barnet bruge klubtilbuddet på 2 – 3 faste dag.
Der kan også tilkøbes morgenmodul, som bliver tilbudt i Fritidshuset.
Vi håber at flere vil benytte sig af det lille tilbud i stedet for at melde
barnet ud.

Priser Priser pr. 1. januar 2017 – der henvises til kommunes hjemmeside
 4. klasse lille tilbud kr. 510
 4. klasse stort tilbud kr. 815
 5. klasse lille tilbud kr. 380
 5. klasse stort tilbud kr. 615
 6. klasse lille tilbud. kr. 300
 6. klasse stort tilbud kr. 480
Morgenplads for 4. klasse og opefter kr. 605

Søskendetilskud: Der bliver automatisk beregnet søskendetilskud, hvis en familie har

mindst 2 børn (på samme folkeregisteradresse) indmeldt i et kommunalt
pasningstilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads,
og der beregnes 50% søskendetilskud på de øvrige pladser.

Modulændring: Hvis I ønsker, at barnet skal ændre klubtilbud fra et stort til et lille tilbud
eller fra et lille til et stort tilbud, så skal I selv gå ind og ændre det på
www.Silkeborgkommune.dk via Digital Pladsanvisning.

Ind- og Foretages på www.Silkeborgkommune.dk via Digital Pladsanvisning.
udmeldelse:
Ledelse: Ledere for fritidsdelen/klubben:

Skoleleder Pia Nielsen
Pædagogisk leder Krestine Holst Aaen

