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Gradvis kontrolleret genåbning fra 24.8.2020 

Organisering af opgaver samt vejledning 

Kære medlemmer og forældre 

Corona-virussen er desværre forsat i vores samfund, og vi skal derfor forsat organisere vores fritidstilbud, 

således, at vi mindsker smittespredning, så der evt. kan opspores og med fokus på fremmødekontrol, 

håndhygiejne og opfordringer til at holde afstand.  

Den gode nyhed er, at vi er tilbage på vante matrikler samt på Bymuseet, men da Vesterbro Ungdomsgårds 

fritidsklub har over 800 medlemmer, et stort fremmøde og medlemmer fra 6-7 skoler, betyder det at vi jf. 

sundhedsstyrelsens retningslinjer må organisere vores fritidstilbud i miniklubber med faste voksne, for de 

enkelte skoler, for 7.klasserne og en klub med musik, kor, dans og hyggerum i forhold til fritidsklubben.  

Det betyder også, at vi ikke kan tilbyde et lige så alsidigt fritidstilbud som I er vant til, men vi vil gøre vores 

bedste for at skabe nogle attraktive fritidstilbud. 

Caféordninger - Der laves mini-cafeordninger i alle afdelinger. Ordningen administreres af 
medarbejderne. 

Vandposter er forsat lukket ned. Medlemmerne opfordres til at tage vanddunke med. 

Åbningstider fra mandag d.10.august 

Fritidsklubben: Mandag - fredag kl.14.00-18.00 
Ungehuset: Mandag- torsdag kl.18.30-22.00 og søndage kl.18.00-22.00 

Tilbuddet organiseres med fokus på forebyggelse af smittespredning 

Struktur, skiltning og forebyggelse af smittespredning gennem fokus på: 

 Smitte-appén

Vi opfordrer forældre og børn til at downloade appen smittestop.dk, da denne kan hjælpe i forhold til

smittespredning

 Symptomer
Skiltning vedr. symptomer ved alle centrale indgange. Har du symptomer som forkølet, feber, hoste,
synkesmerter og vejrtrækningsproblemer og dermed mistanke om, at du kan være smittet med Covid-
19, så er der ingen adgang på klubbens matrikel og du/I skal i stedet kontakte egen læge for videre
afklaring.

 Hygiejne/god håndhygiejne
Der er sprit ved alle indgange og i krea-rum, bordrollespil sal og hal, og cafeer, samt tydelig skiltning
med afspritning. Bruger og personale skal vaske sine hænder tit, eller bruge håndsprit og host eller
nys i ærmet. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt, hvor det er muligt.
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 Hold afstand
Opfordringer og skiltning med ”hold afstand”, og løbende dialoger med medlemmerne om at holde
afstand.

 Corona-rengøring
Der bliver gjort Corona rent af rengøringsteamet, og vi vil organisere løbende Corona-rengøring,
når/hvis kommunen bevilliger midler til det jf. evt. nye regler fra Sundhedsstyrelsen.
Der er specielt fokus på udvalgte flader, toiletter og indtjekningsskærme/Ipads.

 Forældre og eksterne aktører uden aftale har ikke adgang til Ungdomsgården
Forældre som skal hente børn må vente på udeområdet.

Fremmødekontrol 
I alle afdelinger skal medlemmer tjekkes ind. Dette for at vi evt. kan smittespore i tilfælde af Corona-smittede 
i klubben. 
Der må ikke være børn til stede som ikke er tjekket ind, og der kan ikke medtages gæster under nogen 
omstændigheder.  

Fritidsklubben organiseret som miniklubber

For at begrænse smittespredning organiserer vi vores tilbud på følgende måde: 

• Tre miniklubber for de enkelte skolers mellemtrin

• 7.klasser på bymuseet

• Danse & musikklub på Bymuseet og i musikafdelingen

• Ungehus udenfor så længe som muligt

I alle miniklubberne vil vi fortsat have et højt aktivitetsniveau med bl.a.: 
• Bevægelses-aktiviteter
• Kreative aktiviteter

• Spilleområder

Alle de almindelige holdtilbud er udskudt, men der tilbydes musik, dans og kor. Hvis du/dit barn tilmeldes 

tilbuddet med musik, dans, og hyggerum, så er du/dit barn udelukkende i dette tilbud, og kan ikke bevæge sig 

rundt i andre tilbud. 

Vesterbro Ungdomsgård vil bestræbe sig, på at lave det bedst mulige tilbud i de rammer der er til rådighed i 

fritidsdelen, med fokus på relationer, trivsel og aktiviteter. 

Fordeling af medlemmer/skoler i faste lokaler med faste medarbejdere. 

Absalonsgade 8 - Tove Ditlevsens skole  
Klasser: 4-5-6.klasserne 
Medarbejdere: Lasse, Jesper, Betina, Camilla, Tomas, Morten, Mette 
Indgang: Gamle hovedindgang Absalonsgade 8 
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6-7.klassesafdelingen - Oehlenschlægersgade skole
Klasser: 4-5-6. klasserne
Medarbejdere: Gürkan, Mikkel, Breitner, Freja, Ayisha og Marc
Indgang: Hoveddør i Absalonsgade 10.

Klub Relax - Gasværksvejens skole mellemtrin og privatskoler 
Klasser: 4-5-6. klasserne 
Medarbejdere: Eva, Karen, Bella, Kasper og Salma
Indgang: Hoveddøren Eskildsgade 7 

Bymuseet - 7.klasserne  
Medarbejdere: Stine-Marie, Lone og Karim 
Lokalerne: Tante Ts´cafe og 2 rum. 
Indgang: Bymuseet hovedindgang 

Danse & Musikklub på bymuseet (med tilmelding) 
Medarbejdere: Signe, Malou, Katrine, Lauge, David og Martin
Lokaler: Stueetagen. 
Indgang: Bymuseets hovedindgang 

Det er ikke muligt at være i andre afdelinger end den som medlemmerne 
hører til i eller har valgt. 

Ungehuset 

 I august måned udenfor. Er vejret godt i september forsætter vi som udgangspunkt
udenfor, så længe som muligt

 Når vi kan rykke indenfor, er det med ekstra fokus på indtjekning, god håndhygiejne og
hold afstand opfordringer

 Kontrol af fremmøde, - vi skal vide hvem der har været her hver aften.

 Udvalgte hold-aktiviteter gennemføres med skærpet fokus på hygiejne og registrering.
 Ingen gæster på matriklen

Aktiviteter og events 

Arrangementer og events aflyses som udgangspunkt i august og september, og forsøges så vidt muligt 

gennemført senere på året.




