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JUNIORKLUBBEN
ENGGÅRDEN

FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK 

MORGENMODUL PRIS: 300,- KR. PR. MDR.
ÅBNINGSTIDER: 

HVERDAGE: KL. 13:00 - 17:00  
FERIE ÅBENT: KL. 09:00 - 16:00

PRIS: 487,- KR. PR. MDR. 
(Juli er betalingsfri.)



OM ENGGÅRDEN
På Enggården vil vi gerne med en anerkendende 
tilgang, fremme sociale inkluderende fællesskaber 
gennem sunde relationer. Vi er en klub, hvor bør-
nene bliver introduceret til demokratiske proces-
ser, hvor de har medbestemmelse og lærer at tage 
ansvar, ved at tage del i beslutningerne. For eksem-
pel månedens aktiviteter, der laves på et børnemø-
de en gang om måneden.
Klubben vægter den frie spontane leg/aktivitet, 
desuden igangsættes der kreative aktiviteter, med 
et pædagogisk mål for øje.

Klubben har et dejligt udenoms areal og på Eng-
gården stræber vi efter, at børnene får en naturfag-
lig dannelse. Vi vil gerne være med til at give dem 
en naturforståelse, så de får et indblik i, hvordan 
naturen kan passes på og bruges. Dette gør vi ved 
at igangsætte forskellige aktivitetsprocesser og 
forklare derigennem.
For eksempel går vi i skoven, hvor vi finder og 
kløver vores eget brænde til vores bålplads. Her 
hygger vi os ofte sammen og laver bålmad.
Klubben holder kaniner. Her har børnene et med-
ansvar for, at disse bliver passet og plejet.

Indendørs har vi nogle sjove og spændende læ-
ringsmiljøer, her spiller vi en masse bordtennis, 
pool og brætspil. Vi har et par computere til fælles 
brug.
I vores Krearum, kan fantasien slippes løs og der 
er god grobund for fællesskab, nærvær og gode 
udviklende samtaler. I ”Krea” bliver der syet, lavet 
smykker eller andre kreative ting, der lige er oppe i 
tiden.

Enggården har egen bus og vores ture ud af huset, 
tager oftest udgangspunkt i de ønsker børnene har 
på børnemøderne. Bl.a. udelivs oplevelser, besøg i 
de andre klubber osv.

SÅDAN MELDER DU DIG IND: 
Tilmelding foregår elektronisk på www.ungno-
rddjurs.dk. Her trykker du på bjælken Klubber, så 
kommer Juniorklubberne frem med indmeldelse. 
Her udfylder du blanketten og trykker send. Den 
bliver så sendt automatisk til administrationen. 
Indmeldelse kan ske til d. 1. og d. 15. i hver måned. 
Man kan gå i juniorklub, når man er 10 -14 år (4.-7. 
kl.). 3. klasserne kan starte til 1. april.

MORGENMODUL:
Enggården kan, i samarbejde med Vestre Skoles 
SFO, tilbyde morgenmodul. Tilbuddet om morgen-
modul gælder i tidsrummet kl. 6:30-8:00 i Sfo´ens 
lokaler og med en merbetaling på 300,- pr. måned. 
Dette er under forudsætning af, at barnet er til-
meldt Engården. Al tilmelding og udmeldelse skal 
ske gennem Juniorklubben på www.ungnorddjurs.
dk.

PRIS:
487,- kr. Pr. mdr. / Juli er betalingsfri.
300,- kr. Pr. mdr. for morgenmodul i SFO.

ADRESSER M.M.:
Enggården
Lergravsvej 1
8500 Grenaa
Tlf: 89 59 34 00
Mail: enggaarden@ungnorddjurs.dk

ÅBNINGSTIDER:
Alle juniorklubber har åbent 14-17 på hverdage.
Vestre Skoles SFO har åbent kl. 6:30-8:00. 
På skolefridage er der åbent 09-16, og der vil være 
fællesåbent med en eller flere af de andre Junior-
klubber. 
Julimåned er betalingsfri, og der er lukket 3 uger 
i sommerferien (2018 er det uge 29,30 og 31). Der 
er lukket mellem Jul og Nytår og dagen efter Kristi 
Himmelfart.
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