ÅBNINGSTIDER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Ferien

14-17
14-17
14-17
14-17
14-16
08-15
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- en klub i udvikling

MEDBESTEMMELSE
Fristedet holder til i kælderen på Bogense Skole. Fristedet er
en klub, hvor børnene har en høj grad af medbestemmelse.
Det er vigtigt for os, at børnene føler et ejerskab og er med til
at bestemme rammerne for deres udfoldelser.
BØRNEMØDE
Den sidste torsdag i hver måned afholdes der børnemøde,
hvor børnene kan komme med forslag til nye aktiviteter og
tiltag. Vi bestræber os på at efterkomme så mange ønsker
som muligt.
Fristedet er et sted, hvor man selv råder over sin fritid. Der
er mange muligheder for udfoldelse, og vi prøver på at gribe
de bolde, børnene kaster i luften. Vi arbejder hele tiden på
at udvikle vores tilbud og tilpasse os tiden og børnenes
interesser.
REGLER
Er der ikke mange af, men vi forventer, at man respekterer
hinanden, og at uoverensstemmelser bliver løst på en
ordentlig måde. Ellers hjælper vi gerne.
BODEN
Hver dag kan der købes et let måltid mad og frugt i boden
til meget rimelige priser. Hele eftermiddagen er der frisk
vand på kanderne. Den sidste fredag i hver måned har
vi filmdag. Her kan der købes for 10 kr. slik.
AKTIVITETER
Vi vil gerne give børnene et indblik i, hvilke muligheder der
er i lokalsamfundet. Vi arbejder på at få et bredt samarbejde
med de lokale foreninger, så børnene får et stort udvalg af
aktiviteter og dermed mulighed for at prøve en masse forskellige sportsgrene og aktiviteter, eks. klatring. Vi har bl.a.
samarbejde med Nordfynshallen, Bogense Rideklub, Bogense Svømmehal, Golfklubben, Tennisklubben og Sejlklubben.
BUS
Vi har vores egen minibus i klubben. Det giver os mulighed for
at tage på længere ture ud af huset. Eksempelvis bowling,
biograf, skøjtehal og zoologisk have.

BRUGERBETALING
I klubben har vi brugerbetaling, og i den
forbindelse har vi lavet nogle mad og aktivitets. Kortene køber man i klubben, og hver
gang man køber mad eller deltager i en aktivitet, trækker vi beløbet på kortet. Når man
deltager i en aktivitet, trækker klubben 50%
af udgiften på kortet.
PRISER PÅ KORT:
Mad og aktivitetskort

50 kr.

FERIEÅBENT
Efterårsferie (uge 42)
kl. 8 -15
Juleferie
Lukket
Vinterferie (uge 7)
kl. 8 -15
Påskeferie (man-tirs-ons)
kl. 8 -15
St. Bededag
Lukket
Kr. Himmelfart (tors-fre)
Lukket
Pinseferie
Lukket
Grundlovsdag
Lukket
Sommerferie (uge 32)
kl. 8 -15
Vi tager på koloni den første uge i skolernes
sommerferie
Sommerferie (uge 28, 29, 30, 31)
Lukket

