
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsklubber på Vesterbro 

Fritidstilbud til 4-7. klasse 
  

Åbent hus arrangementer 2020 
Klub Vesterbro & Bryggergården fritidsklub 

 
Frem til uge 52 kan 3.klassesbørn skrives op fritidstilbud i 2021.                                                                                                                                          
Tjek ”Åbent hus dage” og læs lidt om de enkelte klubtilbud på de følgende sider. 
 

https://pasningogskole.kk.dk/fritidsklub 
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Vigtig information 

Frem til uge 52 kan 3.klassesbørn skrives op fritidstilbud i 2021.                                                                                                                                          

Tjek ”Åbent hus dage” og læs lidt om de enkelte klubtilbud på de følgende sider.  

 

Grundet stor søgning er det vigtigt, at I udfylder både jeres 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 aftales mellem de 

enkelte fritidstilbud og KKFOérne, hvornår 3.klasserne kan starte i klub. 

 

Indtil uge 52 får alle de opskrevne samme anciennitet, uanset opskrivningsdato i denne periode. Det betyder at det er ligegyldigt om 

du skriver op nu eller i uge 52 i forhold til at få jeres ønske opfyldt. Vi anbefaler, at I tager jer god tid til at besøge Åbent hus 

arrangementerne inden I beslutter jer. Skriver I jer op efter uge 52, så kommer I bagerst på opskrivningslisten 

 

Bryggergården skal søges i bydelen ”Indre Valby/Fritidscentret Indre Valby” i forhold til digital indskrivning, specifikt skr ives der 

Bryggergården i Matrikel/enhedsfeltet. De andre tilbud er en del af Vesterbro. 

 

Fra Vesterbros fem folkeskoler, - Gasværksvejens skole, Tove Ditlevsens skole, Vesterbro Ny skole, Oehlenschlægersgades skole og 

Europaskolen kan elever søge optagelse uanset, hvilken kommune de kommer fra.  

For 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 ledig pladskapacitet i den enkelte fritidsklub. 

 

https://pasningogskole.kk.dk/fritidsklub 
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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 medvirker til, at børn og unge bliver så dygtige de kan og livsduelige. 

Således at de mestre eget liv og bliver aktive medborgere. Vi har derfor fokus på trivsel, læring, fællesskab og dannelse (Almen, 

demokratisk og digital). Vores fritidstilbud summer af liv i unikke fysiske rammer med attraktive læringsmiljøer, som tilbyder 

forskellige aktiviteter hver dag - bl.a. idræt og leg, kreativitet og design, opfinderiet, live- og bordrollespil, musik, kor, DJ, 

madværksted, gaming og meget mere. Vi er børn og unges mødested og fristed, hvor børn og unge gennem deres frie valg, 

venskabsgrupper, interesse og motivation vælger til og fra blandt vores mange 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 flere skoler på Vesterbro, så der er mulighed for, at være sammen med 

klassekammerater, men også får at skabe tætte relationer til andre børn og unge gennem interessefællesskaber. Det er vigtigt for os 

at støtte op, om de gode klassefællesskaber der er 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!  

 

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. 

Vores fritidstilbud er fordelt på tre matrikler; Absalonsgade 8, Absalonsgade 10 og Eskildsgade 7, og huser over 1000 børn fordelt i 

alderen 10-18 år. Fritidsklubben, med sine 800 indmeldte, udnytter alle tre matrikler i dagligdagen, hvor Ungehuset, med ca. 500 

indmeldte, hovedsageligt bruger Absalonsgade 8 i aftentimerne.  

 

Absalonsgade 8 er hovedhuset og fordelt på 3 etager, som summer af liv og aktiviteter i alle rum. Eskildsgade 7 er en mindre oase og 

et mere overskueligt tilbud målrettet de 4.5-klasser som synes om dét – stadigvæk med et højt aktivitetsniveau. 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. Alle børn og unge i fritidsklubben har fri 

bevægelighed i mellem to tilbud og kan derved selv vælge ud fra lyst og interesser på dagen   

På alle klubbens matrikler er der stor fokus de fysiske rammer skal være attraktive og indbydende rammer. 

Åbningstider: Mandag – fredag kl. 14.00-18.00, vi åbner tidligere ved behov. 

Se mere på vores hjemmeside: www.vesterbro-ungdomsgaard.dk 

ÅBENT HUS 
Søndag d. 6/12 kl. 10.00-12.00  

Der kan kun deltage én forældrerepræsentant fra hver klasse. Tilmelding via mail på post@vesterbro-
ungdomsgaard.dk (husk at notere skole og klassetrin) 

Åbent hus-arrangementer er planlagt med indledende information og derefter rundvisning i klubben. Dette betyder at forældre skal 

være der præcist når rundvisningerne starter, hvis de skal have det fulde udbytte af åbent hus-arrangementet. 

mailto:post@vesterbro-ungdomsgaard.dk
http://www.vesterbro-ungdomsgaard.dk/
mailto:post@vesterbro-ungdomsgaard.dk
mailto:post@vesterbro-ungdomsgaard.dk
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Settlementet Børn og Unge Fritidsklubber – et fællesskab på to adresser   

Matrikel Valdemar: Valdemarsgade 4, 1665 København V 

Matrikel Vestervang: Ny Carlsberg Vej 33, 1670 København V                                                                   

Tlf.  42222581, Mail: Ayse@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. 

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 modul-

forløb (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. 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 aktiviteter og moduler, hvor forbruget bliver rettet mod 

læring og udvikling. Kort sagt pakker vi telefonerne væk med mindre, det er en voksenstyret fælles aktivitet, der tilbydes i klubben. 

Vi laver fx Pokemon Go ture, løbeklub med Geocatching og vores papirs quiz er erstattet med Kahoot. Således kan vi arbejde aktivt 

med digital dannelse og færdigheder, hvorigennem børnenes digitale kompetencer styrkes, mens al individuel forbrug må ligge 

uden for klubtid.  

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 

På Vestervang: d. 30. november, kl. 17.15-18.00 for 3 forældrerepræsentanter samt 3 børn fra hver af de fire 
3. klasser fra Vesterbro Ny Skole. 
 
På Valdemar: d. 1. december, kl. 17.15-18.00 for 3 forældrerepræsentanter samt 3 børn fra hver af de fire 
skoler: Prins Henrik Skolen, Copenhagen City School, Mariendal Friskole samt BørneUni. 
 
Vi tilbyder rundvisninger, efter aftale, for enkelte børn, som ikke skal følges med klassen på Vesterbro 
Ungdomsgård eller Bryggergården. Kontakt os på tlf.:  42222581 eller mail: Ayse@bus-settlementet.dk 
 
Åbent hus-arrangementer er planlagt med indledende information og derefter rundvisning i klubben. Dette betyder, at forældre og 

børn skal fremmøde kl. 17.15, hvis de skal have det fulde udbytte af åbent hus arrangementet.  

 

mailto:Ayse@bus-settlementet.dk
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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 stort 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. I vores kreative værksteder skaber vi sammenhold og styrker relationer, samtidig med at vi sikrer 

børnenes trivsel og bibeholder en positiv energi og nysgerrighed. Personalegruppen tæller pædagoger og uddannet specialister fra 

uddannelser inden for musik, design, dans, sport, rollespil, håndarbejde og e-sport. Dette miks er med til at sætte rammen og øge 

børnenes sociale og faglige læring, samt højne kvaliteten af aktiviteterne som tilbydes i et nærværende og tryghed skabende miljø. 

Vi stræber efter at være synlige og tillidsfulde voksne og vi arbejder systematisk med børnenes trivsel, hvorfor forældresamarbejde 

har en høj aktie hos os. 

I klubben har vi har nogle dejlige indendørsrammer med mange opholdsrum, værksteder, musikstudie, gamerrum og multisal. 

Udendørs har vi adgang til legeplads og boldbane. Vi arbejder meget med at bruge lokalområdets faciliteter, som boldbure, 

skatebaner og parker som bl.a. tæller Enghave-og Valby Parken, GAME Streetmekka, Copenhagen skatepark, Carls Have og 

Søndermarken. Ud over dette tager vi ud til skovområder, klatrebaner, legeland, sportshaller, på fisketure og andre sjove steder vi 

kan finde på. 

I vores musikstudie er der mulighed for at lære musikproduktion, instrumenter og spille sammen med sine kammerater i band. 

Flere gange årligt arrangerer vi koncerter på matriklen og deltager derudover i lokale og nationale events, hvor børnene har 

mulighed for at vise sig frem og støtte hinanden. I Krea, sy- og træ-lokalerne bliver der kreeret mange forskelligartet sager som 

smykker, tøj, formning, malerier, løbehjul, fuglebure og mange andre ting, hvor kun fantasien sætter grænser. Her er samtalen i 

højsædet, hvor fordybelse, nærvær og relationer styrkes. Her er der plads til alle. Ligeledes bliver indlevelse, kommunikation og 

relationer styrket på tværs af årgange og institutioner til vores Live- og Bordrollespil som udspiller sig hver torsdag i Valby Parken og 

hver fredag på matriklen. Her spilles og snakkes der på livet løs sammen med børn fra andre københavnske klubber, hvor fantasien 

og historiefortælling får frit løb og hvor det gode kammeratskab er i fokus. I salen kan man få pulsen op, sved på panden og boltre 

sig med alverdens boldspil, boksning, lege og udfordringer. Man kan udfordrer hinanden til kamp iført sumo-dragter eller i 

plastikposer til sækkeløb. Her er det også kun fantasien som sætter grænser. Det er også i salen at vi afholder ’Brygger Bio’ aftener 

med film på stort lærred. I computerlokalet har vi 10 nye gamer-computere som kan spilles på. Her går vi meget op i at børnene 

spiller sammen og ikke alene. Vi har derfor udvalgt en række spil som tager udgangspunkt i samarbejde og kommunikation. For at 

sikre at børnene ikke spiller mere end tilladt har vi har et system som logger børnene ud efter 1 times spil. E-sport: Vi har igennem 

det seneste år deltaget i Yousees E-sports liga med et hold bestående af unge fra klubberne i fritidscenteret. Holdet trænes af e-

sports uddannet trænere en gang om ugen i klubben. Over det næste år, håber vi på at udvide og lave flere hold på forskellige 

niveauer med håbet om at højne interessen for gaming for flere unge. 

Alle aktiviteter i klubben benyttes som et fælles tredje til at styrke og udvikle kompetencer, fællesskab og relations dannelse. 

Værkstedsaktiviteterne er voksenstyrede og børnene guides gennem kyndig vejledning. I klubben vægter vi børnenes 

medbestemmelse højt og har fokus på demokrati dannelse. Dette kommer bl.a. til udtryk igennem vores børnemøder, hvor børnene 

har mulighed for at være med til at komme med forslag og bidrage til dagligdagen i klubben. 

Sæsonbaserede aktiviteter som vi arrangerer og deltager i: Fester ved højtider, Aalborg Musikfestival, Vilde Vulkaner, Game Nights, 

Efterårskoloni, sports- og idrætsturneringer, og en masse andre spændende arrangementer for børn og unge i lokalområdet. 

 

Juniorklub 

Ud over fritidsklubben som har åbent for medlemmer i tidsrummet 14:00 – 18:00 har vi udvidet åbningstid for de 12-14-årige i vores 

juniorklub hver onsdag og torsdag, hvor vi sammen tager på ture, laver mad og aktiviteter og hygger på matriklen,  

Ungdomsklub  

Hver tirsdag kl 18:00 – 21:00. holder vi ungdomsklub for områdets udsatte unge i aldersgruppen 14 – 18 år.  

Her tilbyder vi producer- og beatværksted, madlavning, sportsaktiviteter og filmaftener. 
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Bryggergården er en del af Fritidscenter Indre Valby, som i alt tæller fem matrikler som samarbejder på tværs, hvilket betyder at 

børnene har mulighed for at bevæge sig mellem klubberne og deltage i aktiviteter. Matriklerne er fordelt ud på Vesterbro, ved 

Teglholmen (På Toppen), Valby (Sjælør Fritidscenter) Sydhavn (Rubinen) og Folehaven Ungdomshus 

Åbningstider: 

Mandag – Fredag kl. 14:00 – 18:00  

 

Da Bryggergården ligger under Fritidscenter Indre Valby skal dette søges igennem pladsanvisningen. 

 

ÅBENT HUS 

Mandag d. 23. november, kl. 17.15-18.00  
Åbent hus-arrangementer er planlagt med indledende information og derefter rundvisning i klubben. Dette betyder, at forældre og 

børn skal fremmøde kl. 17.15, hvis de skal have det fulde udbytte af åbent hus arrangementet.  

 


