
 

 

Medinddragelse og medbestemmelse 

Klubben er et vigtigt tilbud for børnenes trivsel. 

Den bygger på meningsfulde aktiviteter, og vi 

prioriterer medinddragelse og medbestemmelse 

for vores medlemmer.  

Derfor tager vores udbud af aktiviteter og 

arrangementer udgangspunkt i børnenes ønsker 

eller de tendenser, som  præger deres hverdag. 

Ligeledes holder vi  børnemøder, hvor vi både 

informerer, værner om fællesskabet og samtidig 

lytter til medlemmernes respons. 

 

I klubben har vi et klubråd, som er en aktiv del af 

klubarbejdet. Rådet består af 2 børn/unge fra 

hver klasse. De mødes en gang om måneden.  

Her diskuteres brug af mobiltelefoner og 

computer, gode ideer til aktiviteter, hvordan 

informationer og opslag fungerer, eller om vi kan  

indrette os anderledes i klubbens fysiske miljø.  

Klubrådet har bl.a. været med til at foreslå en 

bagedyst, en uge med sjove rekorder og en 

fælles rekordbog.  

De informationer, som bringes frem på 

møderne, tages med til klubbens 

personalemøder og bringes i spil i vores 

planlægning.  

 
 

Indmeldelse 

Indmeldelsesblanket kan hentes i Solen 

(kontoret) eller ved at sende mail til klub-

leder Hozan Önen på  

hoon@gentofte.dk 

 

Klubbens åbningstider 

Hverdage: kl. 14-17 

Aftenåben for 6. kl.:  

tirsdage og torsdage kl. 17-20 

 

Ferieåben: kl. 10-16 

Sommerferielukket, hele juli måned. 

 

Egenbetaling 

Klubkort (60 kr.) og betalinger til diverse 

aktiviteter m.m. foregår på skolens  

 

Mobile-Pay tlf.: 51 70 59 17 

Klub Univers 

Dessaus Boulevard 10 

2900 Hellerup 

 

Skolens kontor:   39 98 52 50  

Klub Univers:       21 67 48 87    

 

 

 

 
 

Om klubben: 

I Klub Univers på Hellerup Skole skaber vi et klubtilbud, som er med til at støt-

te alle vores børn og unges ønske om et godt fritidsliv.  

Vi er en klub, som gennem spændende og sjove aktiviteter er med til at skabe 

gode oplevelser for vores børn, og som samtidig er et fristed, værested, udvik-

lingssted og ikke mindst et mødested for børn fra 4. til 6. klasse. 

 

Klub Univers på Hellerup Skole åbnede dørene op for første gang d. 5. feb. 

2018. Klubben er placeret fysisk på Hellerup Skole og har 6 ansatte. 

Klub Univers 



 

 

Dagligdagen i Klub Univers 

Klubben åbner  kl. 14.00. Medlemmerne tjekker  

sig ind og danner sig et overblik over dagens 

aktiviteter på klubbens tavle ved indtjekningen.  

Klubbens aktiviteter begynder som regel kl. 14.30, 

efter indtjekningen.   

Vi har altid en medarbejder, som er dagens 

”flyver”. Flyveren er  den medarbejder, der har 

klubtelefonen, computertider, har fokus på 

medlemmerne og har overblikket. 

Klubbens dagligdagsaktiviteter kan være krea, 

madlavning/bagning, brætspil og pool i Jupiter, 

computer/PS4, Forum (hallen), bordtennis og 

meget mere.  

Udover de allerede nævnte hverdagsaktiviteter har 

klubben mulighed for at benytte skolens 

værksteder og andre lokaler, som sløjd, musik og 

billedkunst. 

Når vejret er til det, benytter vi også udearealer til 

fællesaktiviteter som omvendt-gemmeleg, ude-

stratego, QR- eller stjerneløb. 

Der vil også være sjove, spontane aktiviteter, når  

børn eller voksne får en god ide. Hverdagen kan 

også være en fest. 

 

Eftermiddags-snack i klubben 

I tidsrummet kl. 15-15:30 serverer vi  lidt at spise til 

børnene. Eftermiddags-snacken er gratis for alle 

klubmedlemmer. Vi har prioriteret at gøre det 

gratis, da vi ved, at denne snack er vigtig for 

børnene, deres fysiske trivsel, og en vigtig del af 

fællesskabet i klublivet.  

Desuden er madlavning også en 

eftermiddagsaktivitet i klubben og bliver lavet 

sammen med børnene.  

 

Aktiviteter ud af huset. 

Udover vores daglige aktiviteter i klubben,  

planlægger vi også ture ud af huset. Det kan være 

ture til biografen, i skøjtehallen, på pokemonjagt,  i 

Tivoli , stranden osv.  

Som en del af vores aktivitetstilbud har vi i dette 

skoleår også samarbejdet med lokale foreninger 

og samarbejdspartnere. Vi har haft et forløb 

sammen med Ro foreningen KVIK, fået 

undervisning i curling i Gentofte skøjtehal og 

senest i dans af en danseinstruktør.  

Samarbejde med foreninger er noget, vi gerne vil 

forsætte med i fremtiden. 

 

Betaling til materialer, ture osv. 

Der vil til nogle aktiviteter og arrangementer være 

brugerbetaling til f.eks. materialer eller indgang. 

Her bruges klubkortet eller engangsbeløb via 

Mobile-Pay (se bagsiden) 

 

Goddag og farvel 

I klubben har vi fokus på at børnene bydes 

velkommen og sendes godt hjem. Derfor forventer 

vi også, at de kommer og meddeler os, hvis de går 

fra klubben, fx i Waterfront, eller siger farvel, når 

de går hjem.  

Børnene er altid velkommen til at benytte klubbens 

telefon til vigtige opkald.  

 

 

 

 Årshjul/Månedsplaner 

Til trods for at klubben kun har eksisteret i kort tid, 

har vi allerede skabt faste traditioner og arrange-

menter sammen med vores medlemmer.  

Vi holder f.eks. påske– og julefrokost, halloween-

fest, fastelavn og ’Jul i Tivoli’. 

Samtidig forsøger vi løbende at lave arrangemen-

ter, som samler børnene i interessefællesskaber 

eller på tværs af årgange, f.eks. overnatninger, 

tøsehygge eller mandehørm (drenge og fædre/

onkler). 

For at skabe et overblik laver vi et årshjul samt 

løbende månedsplaner. 

Årshjulet indeholder fordelingen af vores faste store 

aktiviteter/arrangementer og traditioner . 

I månedsplanen vil I se dagsprogrammet, planlagte 

aktiviteter og andre vigtige informationer. 

 

Kommunikation mellem klub og hjem 

Vi tager gerne en snak om jeres barns trivsel eller 

interesser i klubben. Som forældre kan I altid kom-

me forbi klubben eller skrive til medarbejderne på 

forældreintra/AULA.  

I kan også deltage i vores faste forældrekaffedage, 

som vi kalder ”Aktiv Torsdag”. Her er der mulighed 

for at være aktiv med jeres barn, hygge eller få en 

snak med en medarbejder.  

 

 

 

 

Computer, PS4 og mobilbrug 

I klubben kan man kun spille på computer eller PS4 

30 minutter om dagen.  

Når vi ser et barn sidde og spille med en Ipad eller 

mobil i længere tid af gangen, inviterer og opfordrer 

vi barnet til at deltage i nogle af de andre aktivite-

ter, som vi har den dag.  

Vi tager ikke børnenes devices fra dem. Vi appelle-

rer til, at I laver aftaler med jeres børn hjemmefra, 

eller beder dem  om at lade deres device blive 

hjemme, hvis I mener, at jeres barn har et for stort 

spillebehov. 

Børn i trivsel er børn, som er en del af et fælles-

skab, og som deltager i en meningsfuld aktivitet. 

Derfor  er vores holdning, at børnene hellere må 

spille computer eller mobil hos os i fællesskab end 

derhjemme alene. Dette giver os således mulighed 

for at invitere dem til deltagelse i klublivet og de 

mange aktivitetsmuligheder. 

 

Klubmedarbejdere i skoletiden 

Alle klubmedarbejdere er en del af det tværfaglige 

samarbejde med lærerne og indgår som årgangs-

pædagoger i 4.-6. klasse.  

Det er med til at give vores medlemmer en mere 

glidende overgang fra undervisning til klubtid med 

kendte voksne, som også har et indblik i børnenes 

skoledage. 

 

 

 

 

 


