JUNIORKLUBBERNE I
NORDDJURS
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FÆLLES FOR ALLE
JUNIORKLUBBERNE
•
•
•
•
•
•

UDELIV
UGENTLIGE TURE
FERIE AKTIVITETER
SOMMERFERIE KOLONI
KREA-RUM
TRACK

ÅBNINGSTIDER:
Grenaa Juniorklub		
Enggården			
Fristedet Auning		

kl. 13.30 - 16.30.
kl. 13.30 - 16.30.
kl. 13.30 - 16.30.

På skolefridage er der åbent fra kl. 9.00 -16.00.
Der vil være fællesåbent med en eller flere af de
andre Juniorklubber.
Der er lukket 4 uger i sommerferien.
(Uge 27 - 28 - 29 - 30)
Lukket mellem Jul og Nytår.
D. 29.-30.-31. marts (Påske)
Dagen efter Kristi Himmelfartsdag.
Grundlovsdag.

Morgenmodul:
Der er mulighed for at tilmelde sig morgenmodul i
Juniorklubberne.
Morgenpasning foregår i SFO’erne på Vestre-,
Østre- eller Auning skole.

SÅDAN MELDER DU DIG IND:
Tilmelding sker elektronisk.
På www.ungnorddjurs.dk under fanen Juniorklubber, er der et link til ind- og udmeldelse.
Indmeldelse kan ske til d.1. og d.15. i hver måned.

PRIS:
Juniorklubben
518,- kr. pr. mdr.
Morgenmodul
323,- kr. pr. mdr.
Juli mdr. er betalingsfri.

Om Juniorklubberne
Stedet hvor børn er en del af et vigtigt socialt fællesskab, med mulighed for at samles
med vennerne, hygge, slappe af og skabe nye venskaber. Juniorklubben er et fristed med
plads til alle, hvor børnene kan udvikle sig i trygge rammer. Børnenes stemme vægtes
højt, da vi ønsker at Juniorklubben udvikler sig, i kraft af de børn der går her.
Vi ønsker at fremme og støtte dit barns muligheder og drømme ved at sætte BARNET og
FÆLLESSKABET i centrum. Juniorklubben lægger vægt på demokrati, anerkendelse,
relationer, inklusion og medbestemmelse. Med disse fokusområder, ønsker vi at skabe
ligeværdighed børn og voksne imellem, og derigennem respekt for andre og grobund for
almen socialisering og samvær. I Juniorklubben har vi mange muligheder. Den kreative
verden, den virtuelle verden, det legende og udeliv, er eventyrlige verdener som børnene
vil møde.
Børnene kan udforske den virtuelle verden via iPads, PS5, computer, gaming og meget
mere. Vi har fokus på at bruge denne verden på en kreativ og sjov måde, med fokus på
sociale spilleregler online og samarbejde.
Den kreative verden viser sig i kraft af forskellige aktiviteter, såsom smykkeværksted,
billedværksted eller hvad der lige er oppe i tiden. Her sætter kun fantasien grænser, og
ønsker er meget velkomne.
Naturoplevelser og udeliv er en central del af hverdagen i Juniorklubben. Bål, mad, udelege, sport, ture i skoven, til stranden og meget mere. Vi stræber efter at give børnene en
naturfaglig forståelse, så de får et indblik i, hvorfor vi skal passe på naturen og hvordan
den kan bruges til unikke oplevelser og aktiviteter.
Alle fokusområder har det tilfælles, at de skaber grobund for fællesskab, nærvær, udvikling af sociale spilleregler og gode udviklende samtaler.
Vi er en personalegruppe med engagerede medarbejdere med forskellige kompetencer,
således at vi favner børnene bedst muligt.

ADRESSER
Grenaa Juniorklub
Åboulevarden 62
8500 Grenaa
Tlf: 21 83 17 13
Mail: juniorklubben@ungnorddjurs.dk

Enggården
Lergravsvej 1
8500 Grenaa
Tlf: 21 13 63 62
Mail: enggaarden@ungnorddjurs.dk

Fristedet Auning
Nyvangsvej 40
8963 Auning
Tlf: 26 70 03 23
Mail: fristedet@ungnorddjurs.dk
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