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JUNIORKLUBBEN
FRISTEDET

FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK 

ÅBNINGSTIDER: 
HVERDAGE: KL. 14:00 - 17:00  

FERIE ÅBENT: KL. 10:00 - 17:00

PRIS: 480,- KR. PR. MDR. 
(Juli er betalingsfri.)



OM JUNIORKLUBBEN
”Kom og være en del af Fristedet.  Stedet, hvor 
du kan være en del af et vigtigt, socialt fælles-
skab. Kom og være med når vi tager i svømme-
hallen eller på tur ud i det blå. Det er hér, ven-
ner og veninder har mulighed for at samles og 
hygge og slappe af.
 
Klubbens voksne er med til at hjælpe med lige 
netop DIT barns trivsel.
 
Fristedet er et fritidstilbud til børn på 4. 5. og 6. 
klasse, hvor børnene selv har stor indflydelse på, 
hvad der sker af aktiviteter i klubben og hvor ture-
ne ud af huset går hen.
 
Vi opfordrer børnene til at have et stabilt fremmø-
de i klubben for at styrke det sociale sammenhold.
 
I Fristedet lægger vi vægt på demokrati, anerken-
delse, relationer, inklusion og medbestemmelse. 
Formålet med disse fokusområder er at skabe 
ligeværdighed børn og voksne imellem og deri-
gennem respekt for andre og grobund for almen 
socialisering og samvær.
 
I er altid velkommen til at besøge os og få en snak 
med personalet, opleve atmosfæren og dagligda-
gen samt se vores lokaler. 

SÅDAN MELDER DU DIG IND: 
Tilmelding forgår elektronisk på www.ungnord-
djurs.dk hvor du trykker på bjælken Juniorklub-
ber, så kommer der en tekstboks i venstre side, 
hvor der står ind- og udmeldelse. Her udfylder du 
blanketten, trykker send og den bliver så sendt 
automatisk til administrationen. Indmeldelse kan 
ske til d. 1. og d. 15. i hver måned. Man kan gå i 
juniorklubben når man er 10 -14 år. (4-7 kl.)

PRIS:
480,- kr. Pr. mdr. / Juli er betalingsfri.

ADRESSER M.M.:
Fristedet Auning
Stadion Allé 2
8963 Auning
Tlf: 26 70 03 23
Mail: fristedet@ungnorddjurs.dk

ÅBNINGSTIDER:
Alle juniorklubber har åbent 14-17 på hverdage.
På skolefridage er der åbent 09-16, der vil være 
fællesåbent med en eller flere af de andre Junior-
klubber.

Julimåned er betalingsfri og der er lukket 3 uger i 
sommerferien (2017 er det uge 28,29,30) + der er 
lukket mellem Jul og Nytår og dagen efter Kristi 
Himmelfart.

FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK 


