Fritidsklubber på Vesterbro
Fritidstilbud til 4-7. klasse

Åbent hus arrangementer
Klub Vesterbro & Bryggergården fritidsklub
Fra uge 45 og indtil uge 52 skal 3. klasses børn skrives op til
et klubtilbud i 2020. Tjek åbent hus-dage og læs lidt om de
enkelte klubtilbud på de følgende sider.
https://pasningogskole.kk.dk/fritidsklub

Vigtig information
Fra uge 45 og indtil uge 52 skal 3. klasses børn skrives op til et klubtilbud i 2020. Tjek åbent hus-dage og læs lidt om de enkelte
klubtilbud på de følgende sider.
På grund af stor søgning af klubtilbuddene er det vigtigt at man udfylder både sin første og anden prioritet. Klub Vesterbro kan ikke
garantere at alle får deres ønsker opfyldt, men vi vil bestræbe os på det og arbejde på at finde løsninger som tilgodeser alle. Det er
desuden fritidshjemmene som afgør hvornår børnene videregives til fritidsklubberne, så I har som forældre ikke indflydelse på
hvornår børnene har opstartsdato i klubberne.
I ugerne 45 og indtil uge 52 får alle de opskrevne samme anciennitet, uanset opskrivningsdato i denne periode – det betyder at det
er ligegyldigt om du skriver op i uge 45 eller i uge 52 i forhold til at få ens ønske opfyldt. Vi anbefaler at man tager sig god tid til at
besøge åbent hus-aftenerne inden man beslutter sig. Skriver man først op fra uge 1 i 2020 og frem, så kommer man bagerst på
opskrivningslisten.
Bryggergården skal søges i bydelen ”Indre Valby/Fritidscentret Indre Valby” i forhold til digital indskrivning, specifikt skrives der
Bryggergården i Matrikel/enhedsfeltet. De andre tilbud er en del af Vesterbro.
Fra Vesterbros 5 folkeskoler - Gasværksvejens skole, Tove Ditlevsens skole, Vesterbro Ny skole, Oehlenschlægersgades skole og
Europaskolen - kan børn søge ligegyldig hvilken kommune de kommer fra. Fra privatskoler er det kun børn med adresse i
Københavns Kommune som er garanteret en plads. Børn som ikke har adresse i Københavns Kommune optages kun, hvis der skulle
være plads i den enkelte fritidsklub.
https://pasningogskole.kk.dk/fritidsklub
-------------------------------------------------------------------------------

Vesterbro Ungdomsgård
Absalonsgade 8, 1658 København V
Tlf. 3355 0080 post@vesterbro-ungdomsgaard.dk
Ved digital indskrivning bruges: I.nr: 6010702 org.nr: 35702
Vesterbro Ungdomsgård er et attraktivt fritidstilbud som understøtter at børn og unge skal blive så dygtige de kan og livsduelige. Vi
har derfor fokus på trivsel, læring, fællesskab og demokratisk dannelse. Vores fritidstilbud summer af liv i unikke fysiske rammer
med attraktive læringsarenaer som tilbyder forskellige aktiviteter hver dag - bl.a. idræt og leg, kreativitet og design, opfinderiet, liveog bordrollespil, musik, kor, DJ, madværksted, gaming og meget mere. Vi er børn og unges mødested og fristed, hvor de ud fra
behov, venskabsgrupper, interesse og motivation vælger til og fra blandt vores aktiviteter. Vi er et stort hus som er godt organiseret,
har struktur i hverdagen, mange voksenstyrede aktiviteter og små klubber i klubben, så vi kan tilbyde nærværende voksne og trygge
rammer.
Vesterbro Ungdomsgård modtager børn fra alle skoler på Vesterbro og i nærområdet, så der er mulighed for at være sammen med
klassekammerater, men også på sigt at skabe tætte relationer til andre igennem børn og unges interesser. Det er vigtigt for os at
kunne støtte op om de gode klassefællesskaber der er ude på skolerne, men på samme tid ved vi også hvor vigtigt det kan være at
kunne finde nye relationer og andre venner at være sammen med, ud over klassekammeraterne. Fritidsklubben er desuden en af de
få fritidsinteresser hvor der er et miks af både drenge og piger på samme tid.
Ud over vores daglige liv i klubben har vi også tradition for en masse fredagsarrangementer, weekendture og kolonier. Vi ved at når
man sætter noget tid af til at være sammen i mindre og større grupper over en aften, en weekend eller en hel uge, så lærer vi rigtig
meget om hinanden og nye venskaber opstår. Det er også igennem disse aktiviteter at man får mulighed for at fordybe sig i sine
interesser og få nogle fantastiske oplevelser som man husker for livet!
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Vores medarbejdere er et miks af pædagoger og specialister inde for deres områder. Vi har blandt andet designerer i vores kreative
afdeling, idrætskandidater i bevægelses-afdelingen, konservatorieuddannede i musikken og medarbejdere med uddannelser inden
for specialområdet som Trivsels- og Inklusions-medarbejdere. Vi mener at sammensætningen af disse specialister sammen med
vores uddannede pædagoger øger kvaliteten og den faglige, personlige og sociale læring. Alle vores medarbejdere har fuld fokus på
at skabe trygge rammer, plads til forskellighed, støtte og vejlede og ikke mindst at skabe glæde for byens børn og unge.
Klubben er fordelt på tre matrikler; Absalonsgade 8, Absalonsgade 10 og Eskildsgade 7, og huser over 1000 børn fordelt i alderen 1018 år. Fritidsklubben, med sine 780 indmeldte, udnytter alle tre matrikler i dagligdagen, hvor Ungehuset, med sine 300 indmeldte,
hovedsageligt bruger Absalonsgade 8 i aftentimerne.
Absalonsgade 8 er hovedhuset og fordelt på sine 3 etager summer her af liv og aktiviteter i alle rum. Eskildsgade 7 er en mindre oase
og et mere overskueligt tilbud – stadigvæk med et højt aktivitetsniveau. Alle børn og unge i fritidsklubben har fri bevægelighed i de
to tilbud og kan derved selv vælge ud fra lyst og interesser på dagen. Absalonsgade 10 er derimod et specieltilbud til 6-7. klasserne
som herved har en base hvor der er fokus på lige netop deres aldersgruppe. 6-7. klasserne har fri bevægelighed på alle tre matrikler,
men altså også et fristed kun for dem. På alle klubbens matrikler er der stor fokus på velholdte og indbydende rammer.
Åbningstider: Fritidsklubben mandag – fredag kl. 14.00-18.00, vi åbner tidligere ved behov.
Se mere på vores hjemmeside: www.vesterbro-ungdomsgaard.dk

ÅBENT HUS
Onsdag d. 6/11 kl. 16.00-17.00 & 17.00-18.00
Torsdag d. 21/11 kl. 16.00-17.00 & 17.00-18.00

Åbent hus-arrangementer er planlagt med indledende information og derefter rundvisning i klubben. Dette betyder at forældre og
børn skal være der præcist når rundvisningerne starter, hvis de skal have det fulde udbytte af åbent hus-arrangementet.

-------------------------------------------------------------------------------

Settlementet Børn og Unge Fritidsklubber – et fællesskab på to adresser
Matrikel Idrætsklubben: Valdemarsgade 4, 1665 København V
Matrikel Vestervang: Ny Carlsberg Vej 33, 1670 København V
Tlf. 60892450, Mail: ifk@bus-settlementet.dk
Hjemmeside: bus-settlementet.dk/fritidsklubberne/
Ved digital indskrivning bruges: I.nr: 6010771 org.nr: 35771
Settlementet Børn og Unges fritidsklubtilbud foregår på to matrikler. De enkelte børn har oftest base i en enkelt matrikel men må
benytte sig af tilbud på begge adresser, hvor de bl.a. bydes på fælles klubaftener, koloni og overnatninger samt fælles læringsforløb
(moduler).
Vores pædagogiske fokus er på det gode fællesskab og progressiv udvikling. Vi opfordrer børnene til ny læring med sjove aktiviteter
– også dem, de ikke er vant til eller forudindtager, at de ikke kan mestre. Børnenes selvfortælling forstærkes og nuanceres. Det er
vigtigt for os, at klubben er en platform, der giver børnene personlige succesoplevelser og opdagelser i egne potentialer/ressourcer.
Ligeledes er det betydningsfuldt, at klubben tilbyder et simpelt frirum for børnene, hvor leg, glæde og fællesskab er i højsæde.
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Vores såkaldte moduler benyttes som det fælles tredje og danner en vigtig ramme om vores arbejde med det brede læringsbegreb,
udvikling af relationer samt fællesskab hos børnene. Man modtager et katalog med tilbud hvert kvartal og tilmelder sig et modulforløb (8-10 uger) i alt fra kajak og mountainbike til bålmad og yoga. Vi vægter kvaliteten af undervisningen og sætter klare faglige
og pædagogiske mål for forløbet. Ligeledes går vi op i at medinddrage børnene i planlægningen og den løbende evaluering af
undervisningen. Modulerne foregår gerne ude af huset og i flere tilfælde med en god kobling foreningslivet.
Vores basisklubber er bygget op omkring vores værdi "nærhed". Vi ønsker at være tæt på børnene og gør vores bedste for at være
synlige, tillidsfulde, imødekommende og aktivt deltagende i leg. Vores arbejde med trivsel og relationer er systematisk og
struktureret, hvorfor børnene bl.a. får tildelt en kontaktvoksen, som har til opgave at sikre børnenes trivsel og følelse af positiv
voksenkontakt i et tæt samarbejde med jer forældre.
Vi har som noget særligt på klubområdet valgt begrænse skærmtid i hverdagen. Idrætsklubben er helt fri af mobiltelefoner mens
Vestervang har flere rum, hvor børnene bedes holde mobiltelefoner væk. Computere findes ikke på Idrætsklubben og skærmene på
Vestervang er kun tilgængelige en gang om ugen i en time pr. barn. De skærmfrie forhold giver børnene et frirum, hvor de ikke er
skal være tilgængelige for online fællesskaber, men i stedet er nærværende og aktive i begivenhederne i klubben. Vi arbejder aktivt
med digital dannelse og inddrager gerne skærme i vores moduler, hvor forbruget bliver rettet mod læring og udvikling.
Vi desuden et særligt aldersrelateret klubtilbud for vores juniorer (6.-7. klasses børn). Her tilbydes ugentlig aftenåbning samt flere
ture ud af huset, arrangementer og overnatninger.
Klubbens åbningstider: Hver dag mellem 13.00 og 17.00

ÅBENT HUS
Tirsdag d. 5/11 på Vestervang kl. 17.00-18.00
Torsdag d. 7/11 på Idrætsklubben kl. 17.00-18.00
Mandag d. 11/11 på Idrætsklubben kl. 17.00-18.00
Tirsdag d. 12/11 på Vestervang kl. 17.00-18.00
Åbent hus-arrangementer er planlagt med indledende information og derefter rundvisning i klubben. Dette betyder, at forældre og
børn skal fremmøde kl. 17.00, hvis de skal have det fulde udbytte af åbent hus arrangementet. Søskende er velkomne.

-------------------------------------------------------------------------------

Bryggergården
Angelgade 2, 1765 København V
Tlf: 24799047 Email: bryggerklub@gmail.com
Ved digital indskrivning bruges: I.nr: 6000930. Org.nr: 37930
På Bryggergården har vi fokus på tryghed, nærhed og stærke relationer. Det er igennem den gode relation, at vi kan hjælpe og
støtte børnene i deres sociale og kreative udvikling. Vi møder børnene i øjenhøjde og lytter, støtter og guider dem igennem både
små og store udfordringer.
SÅ ER DU TIL: Musikproduktion og band sammenspil, live-rollespil, kreative værksteder, teater, gamenight, magic-turneringer,
klatreture, shoppeture, madlavning, overlevelsesture, svømmehal, bowling og fisketure?... og har du lyst til at være med til at vælge
hvad vi skal lave i klubben? - så er Bryggergården lige et sted for dig!! Vi har åbent alle ugens hverdage og 2 gange om ugen har vi
juniorklub for de 12-14-årige til 21.00, hvor vi hygger med at lave mad, tage på ture og spille bold i salen. Vi har en masse
sæsonbasserede aktiviteter og tager bl.a. på skiferie til Norge i uge 7 og vi deltager på festivalen Vilde Vulkaner.
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Vi har nogle dejlige indendørsrammer med mange opholdsrum, værksteder, musikstudie og egen multisal. Udendørs har vi adgang
til en mindre legeplads og boldbane, som vi låner af ejendommen. Vi arbejder meget med at bruge lokalområdets faciliteter, som
boldbure, skatebaner og parker. Klubben har derudover adgang til to minibusser, hvis vi skal benytte faciliteter lidt længere væk.
Bryggergården samarbejder med klyngen i Valby og skal derfor søges under denne bydel hos Pladsanvisningen.

ÅBENT HUS
Mandag d. 04/11 kl. 15.30, kl. 16.30 & kl. 17.30
Onsdag d. 13/11 kl. 15.30, kl. 16.30 & kl. 17.30
Mandag d. 18/11 kl. 15:30, kl. 16:30 & kl. 17:30 (In English)

Åbent hus arrangementer
Klub
Vesterbro Ungdomsgård

1.dato
Onsdag d. 6/11
Kl. 16.00-17.00

2.dato
Torsdag d. 21/11
Kl. 16.00-17.00

Onsdag d. 6/11
Kl. 17.00-18.00

Torsdag d. 21/11
Kl. 17.00-18.00

Settlementet Børn og Unge Idrætsklubben

Torsdag d. 7/11
Kl. 17.00-18.00

Tirsdag d. 12/11
Kl. 17.00-18.00

Settlementet Børn og Unge
-Vestervang

Tirsdag d. 5/11
kl. 17.00-18.00

Mandag d. 11/11
kl. 17.00-18.00

Mandag d. 04/11
Kl. 15.30
Kl. 16.30
Kl. 17.30

Onsdag d. 13/11
Kl. 15.30
Kl. 16.30
Kl. 17.30

Bryggergården

3.dato

Mandag d. 18/11
Kl. 15.30
Kl. 16.30
Kl. 17.30
(In English)

Åbent hus-arrangementer er planlagt med indledende information og derefter rundvisning i klubben. Dette betyder at forældre og
børn skal være der præcist når rundvisningerne starter, hvis de skal have det fulde udbytte af åbent hus arrangementet.
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