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

HVERDAGE: KL. 14:00 - 17:00  
FERIE ÅBENT: KL. 09:00 - 16:00

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



OM JUNIORKLUBBEN
Kom og vær´ en del af Fristedet. Stedet, hvor du 
kan være en del af et vigtigt, socialt fællesskab.
Det er hér, du har mulighed for at samles med 
vennerne og hygge og slappe af og samtidig 
også skabe nye venskaber. Det er her, vi ønsker 
at fremme og støtte dine muligheder og drøm-
me ved at sætte DIG og FÆLLESSKABET i cen-
trum.

Fristedet er et fritidstilbud til børn i 4. til 7. klasse. 
Dog kan børnene starte pr. 1/4 i 3. klasse. Børnene 
har selv stor indflydelse på, hvad der sker af aktivi-
teter i klubben og hvor turene ud af huset går hen. 
I Fristedet lægger vi vægt på demokrati, anerken-
delse, relationer, nærhed, inklusion og medbe-
stemmelse.
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 Fristedet er der masser af muligheder for sjove og 
spændende læringsmiljøer. Elsker du at være kre-
ativ, så kan du slippe fantasien løs og fordybe dig i 
vores kreative værksted. 
I Fristedet arbejder vi også med digitale medier, 
hvor du både kan være aktiv og kreativ, når du 
dykker ned i den virtuelle verden samtidig med, at 
du udvikler evnen til at samarbejde samt indgå i 
de sociale spilleregler. Vi har også meget fokus på, 
hvordan vi generelt færdes på de sociale medier 
både i forhold til vores måde at kommunikere på 
og hvordan vi sammen sikrer os, at vores grænser 
ikke bliver overskredet.
Vi opfordrer børnene til at have et stabilt fremmø-
de i klubben for at styrke og bevare det sociale 
sammenhold.
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 Klubber. Så 
kommer Juniorklubberne frem med indmeldelsen. 
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 juniorklubben, når man er 10 -14 år 
(4-7 kl.). 3. klasserne kan starte til 1. april.

MORGENMODUL:
Juniorklubben Fristedet kan - i samarbejde med 
Auning SFO - tilbyde morgenmodul. Tilbuddet 
om morgenmodul gælder i tidsrummet kl. 6:00-
8:00 i Sfo´ens lokaler på alle hverdage og med en 
merbetaling på 300,- pr. måned og under forud-
sætning af, at barnet er tilmeldt Juniorklubben. 
Sfo´en tilbyder i forbindelse med morgenmodulet 
morgenmad. 
Al tilmelding og udmeldelse skal ske gennem Ju-
niorklubben på www.ungnorddjurs.dk

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

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.
Auning SFO har åbent kl. 6:00-8:00. 
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 (2018 er det uge 29,30 og 31). Der 
er lukket mellem Jul og Nytår og dagen efter Kristi 
Himmelfart.
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