
 

Så blev det januar og 2021 

  

Kære børn og forældre 

Så blev det januar. Pga. Covid19 og de deraf skærpede restriktioner og anbefalinger, kan vi desværre 

ikke holde Fristedet åben. Vi læner os op af retningslinjerne i skolen. Derfor håber vi at kunne åbne 

op igen d. 8 februar.  

Der sker meget i Fristedet på trods af nedlukningen. Fra 1. januar er vi (Kasper og Anne) nye 

medarbejdere, og vi glæder os meget til der igen er liv og glade dage i klubben. Selvom vi ingen børn 

har, har vi travlt. Hele klubben er blevet malet, både vægge, vinduer, karme og fodlister. Vi har 

flyttet rundt på de forskellige rum, så der nu både er et stort fællesrum, et krea-rum, et 

pude/udklædningsrum samt et gamer-rum. Der er købt en masse nye og sjove materialer ind til 

krea, hvor Anne glæder sig til at komme i gang. Til fællesrummet har vi fået specialbygget nye 

møbler, som kommer i næste uge. Vi har købt et nyt stort fjernsyn, hvor vi kan streame, spille og se 

film på. Til gamerrummet får vi ny PS5, og der er også meget mere plads i det nye rum. Rummet skal 

børnene være med til at dekorere (Vi har allerede lavet en masse fortnite plakater)  

Herudover har vi købt en stor ledningsfri højtaler, som kan bruges både ude og inde, nye spil til PS5, 

nye brætspil, basketballkurv, nye bolde, nyt grej til bålpladsen og meget meget mere. Det hele viser 

vi frem i en video og på billeder, så snart vi er klar. 

Til foråret laver vi nye udearealer. Græsplænerne, bålpladsen, og en større oprydning på grunden. 

Ydermere er der bevilliget penge til et nyt flot udeværksted. Mere om det senere.  

  

På den følgende side er en lille beskrivelse af os, så i ved hvem vi er :) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Anne:  

Mit navn er Anne, er 41 gammel, er gift, har 2 drenge og er bosat i Mørke. Er nyuddannet 

pædagog, med speciale i kreative udtryksformer. Jeg har erfaring inden for klubverdenen, hvor jeg 

har arbejdet i ca. 3 år.  Jeg brænder for jobbet med børn– og unge og vægter relationsarbejdet og 

de nærværende samtaler højt.  Jeg elsker at indgå i skabende og kreative processor, og ser frem til 

at imødekomme børnenes ønsker/ideer og ser frem til at inspirere det kreativudfoldelse. Jeg ser 

frem til at møde både børn og forældre, og ser frem til at skabe en hverdag fuld af oplevelser og 

højt humør.  

Kasper: 

Jeg hedder Kasper, og er 28 år gammel. Jeg er født og opvokset i Allingåbro, men har boet 4 år i 

Auning. Jeg har tidligere været lærervikar på både Vivild, Ørsted og Allingåbro skolen. Jeg har været 

ansat i UngNorddjurs i snart 4 år, og har derfor et godt kendskab til organisationen, samt børnene– 

og de unge i denne del af kommunen. Jeg er ligesom Anne nyuddannet pædagog, dog med speciale 

i natur og udeliv.  Min vision for ´Fristedet er at klubben udvikles dynamisk, i kraft af børnene som 

går her. Derfor vægter jeg de unges stemme og den nærværende relation højt. Jeg er glad for 

næsten alt slags sport, hvilket jeg også bruger i mit arbejde. Derudover er jeg glad for at game;) Jeg 

har tidligere været i 6 måneders praktik i Fristedet, og kender derfor stedet og flere af børnene. Jeg 

glæder mig rigtig meget til at gense de ”gamle” børn, og lærer de nye at kende. 

  

I de kommende månedsbreve vil vi fortælle mere om en række nye tiltag i Fristedet. Vi ønsker at 

Fristedet børn skal opleve en klub der er deres egen, hvor vi ofte tager på ture ud af huset, og 

præsentere nyt og spændende indhold i børnenes liv, men også som et sted hvor der er mulighed 

for at koble af efter en lang skoledag.  

  

De varmeste hilsener  

Kasper og Anne.  

  

 

 

 

    


