
Kom og vær’ en del af den bedste klub i Vestfjends 

Vestfjends eftermiddagsklub er et tilbud for børn fra 4. til og med 7. klasse. 

Det er her du og dine venner har mulighed for at hygge sig efter skoletid - hvis du fx er til fodbold, 

rundbold, aktiviteter i hallen, iPad, computer eller PlayStation, ja så er det her det sker. Vi lægger 

vægt på at alle er en del af et fællesskab og det er der mulighed for at være her.  

Os voksne vil meget gerne inddrage dig og dine venner i, hvad man kan lave i klubben, så i oplever 

medbestemmelse, og selvfølgelig indenfor rimelighedens grænser. Hvert år holder vi en virkelig 

uhyggelig halloweenfest, hvor vi klæder os ud og spiser sammen - og løber på bogstavejagt i 

mørket. Vi julehygger, påskehygger og hverdagshygger - så kom endelig og vær’ med! 

Torsdag aften holder vi klubaften og det er virkelig skønt - vi laver mad sammen, spiser sammen, 

griner sammen og nyder hinandens selskab - man skal bare lige huske at tilmelde sig, senest 

tirsdag i samme uge. Der hænger en seddel i klubben og man kan også enten selv skrive til 

klubpædagogen i Aula, eller få sine forældre til det. Aftensmaden betales fra sin klubkonto og 

prisen ligger imellem 10-20 kr., afhængig af hvad det har kostet at handle ind.  

De hurtige: 

• Selvstændighed er det fedeste 

• Trivsel er bare det skønneste 

• Relationer er vigtige 

• Konflikthåndtering får vi også styr på 

• Frihed er det bedste i verden 

Vi støtter jer i at lytte til jeres egne og andres behov og guider jer til at kunne indgå i fællesskaber. 

Vi vil også støtte jer i at udvikle jeres relationer og venskaber på tvært af klassetrin, samt vejlede 

og hjælpe jer, når konflikterne opstår - det er vigtigt at have empati for hinanden og det hjælper vi 

jer med at forstå. 

I vores eftermiddagsklub er der en stor frihed, fordi det fungerer - ”der bliver næsten aldrig sagt 

nej til noget, når vi spørger om lov”, barn i 5. klasse. Der er tillid til at børn og voksne overholder 

aftaler og derfor kan man få lov til rigtig mange ting. 

Så kom endelig og ta’ del i vores dejlige fællesskab 

Klubbens åbningstider:  

Mandag: 14.00 til 17.00  

Tirsdag: 13.15 til 16.00  

Onsdag: 14.00 til 17.00  

Torsdag: 13.15 til 19.30 (klubaften)  

Fredag: Lukket  

Klubbens lukkedag og takster kan findes inde på skolens hjemmeside.  



Tilmelding klubtilbud:   

Man tilmelder sit barn via pladsanvisningen i Viborg kommune - borger.dk under pladsanvisning. 

Klubkonto:  

Alle børn har mulighed for at købe mad og kreative ting i klubben. Forældre kan indbetale penge 

til barnets klubkonto via skolens hjemmeside vestfjendsskolen.aula.dk . Forældre og børn rådes til 

at lave en mundtlig aftale, om hvor meget barnet må købe for om dagen eller om ugen. Kontoen 

bliver midlertidig lukket, når barnet har brugt sine penge, indtil der bliver overført nye penge.  

Ansvar:  

Når man går i klub, er det ikke tilladt at gå til købmanden. Forlader man klubben/skolens matrikel, 

er man ikke længere i klub. Børnene har selv ansvar for at give den voksne besked om, hvis de skal 

sendes til en bus eller sendes hjem på et bestemt tidspunkt. 

Det er tilladt at bruge sin mobil, tablet og computer i klubben, så længe man ikke deler 

billeder/videoer af andre, bruger andres brugere, eller besøger upassende hjemmesider.  

Klubben på Facebook:  

På Vestfjendsskolens Facebook side, lægger klubben løbende billeder ind. Ønsker man ikke at der 

bliver lagt billeder op af sit barn, kontaktes klubben. Vi respekterer selvfølgelig, hvis nogen ikke 

ønsker at komme med på billederne. 


