
KOLONIER - TURE - OVERNATNINGER VIGTIG KONTAKT-INFO 

   Klubtelefonnr.: 
 Enggården  
 Tlf.: 21 13 63 62 
 Lergravsvej 1, 8500 Grenaa 
 mail: enggaarden@ungnorddjurs.dk 
 
 Grenaa Juniorklub  
 Tlf.: 21 83 17 13  
 Åboulevarden 62, 8500 Grenaa 
 mail: juniorklubben@ungnorddjurs.dk 
 
 Fristedet Auning  
 Tlf.: 26 70 03 23  
 Stadion Alle 2, 8963 Auning 
 mail: fristedet@ungnorddjurs.dk 
 
 Ørum Juniorklub 
 Tlf.: 51 70 88 03  
 Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs 
 mail: orumjuniorklub@ungnorddjurs.dk 
 
   Kontoret Grenaa: 
 Tlf.: 89 59 25 50  
 Åboulevarden 62, 8500 Grenaa 
 mail: ung@ungnorddjurs.dk 
 
   Afdelingsleder: 
 Per Larsen  
 Tlf.: 20 14 65 15   
 mail: pl@ungnorddjurs.dk 
 
   Hjemmeside: 
 www.ungnorddjurs.dk/juniorklub 



Ture: 
Ture er en vigtig del af hverdagen i en Juniorklub. Vi tager ofte ud i nær-
området for at delagtiggøre børnene i de mange muligheder, der findes i 
omgivelserne. Forældre/værge vil altid modtage information inden ture, 
hvor tilmelding, mødetidspunkt, afhentningstidspunkt, -sted, kontakt tlf. 
nr. o. lign. vil fremgå. Enkelte gange tager hele klubben på tur, hvilket be-
tyder, at der ikke vil være normalt åbent i klubben under turen. Dette sker, 
såfremt vi vurderer, at turen har betydning for fællesskabet alle børnene 
imellem. 
 
Værdigrundlag: 
Generelt er det pædagogiske formål med kolonier, overnatninger og ture 
at skabe gode venskabsbånd, klubfølelse, fællesskab, social træning og 
gode relationer børnene imellem og i forhold til de voksne medarbejdere. 

Kolonier: 
Juniorklubberne afholder hvert år en fælles sommerkoloni.  
Kolonien ligger 2. uge i sommerferien. Der vil være tilmelding til kolonien, 
og deltagerbetaling vil forekomme. Pakkeliste og telefonnumre vil blive 
udleveret til forældre inden kolonien. Koloniens varighed vil kunne variere 
indenfor max. 5 hverdage (man-fre.). Lommepenge vil kun være nødven-
digt til dækning af børnenes ekstra behov, da forplejning, logi, transport, 
entreer er inkluderet i deltagerbetalingen. Såfremt det bliver nødvendigt 
for et barn at afbryde opholdet pga. sygdom, ulykke, hjemve, uacceptabel 
adfærd, kedsomhed o. lign. kontaktes hjemmet eller værge, som forventes 
at tilstøde kolonien hurtigst muligt og sørge for barnets hjemtransport. 
Det forventes, at børnene selv er i stand til at bære egen oppakning på 
turen. Medbringelse af egne effekter (mobil, osv.) sker på eget ansvar, og 
mistede effekter dækkes ikke af Juniorklubberne. 
Der vil kunne indgås særlige aftaler om hjælp til medicin ifølge medicin-
vedtægterne i Norddjurs Kommune. Sygesikringskort medbringes og opbe-
vares på forespørgsel. 
 
Overnatninger: 
Juniorklubberne laver jævnligt overnatninger i klubben eller i naturen om-
kring. Børnene møder på angivet tidspunkt i klubben medbringende sove-
grej. Såfremt et barn under overnatningen bliver syg eller kommer ud for 
en ulykke kontaktes hjemmet eller værge, som forventes at afhente bar-
net. 
Under overnatninger vil der kunne være en deltagerbetaling, oftest til 
aftensmåltid og hygge. Børnene får lov til at være længe oppe, og der kan 
være lagt natløb eller andet ind i en overnatning. Det kan derfor forventes, 
at barnet vil være træt ved afhentning dagen efter i klubben. Det er vigtigt 
at understrege, at forældre/værge selv skal afhente barnet i klubben på 
afhentningstidspunktet. Medbringelse af egne effekter (mobil osv.) sker på 
eget ansvar. Mistede effekter dækkes ikke af Juniorklubberne. Hjælp til 
medicin kan aftales i overensstemmelse med medicin-vedtægter for Nord-
djurs Kommune.  


