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Velkommen 
Med denne folder byder vi dig velkommen som forældre og barn i Kildegårdklubben. Vi håber du i 
folderen finder svar på de spørgsmål, der rejser sig, når ens barn starter i klub. Du er altid velkommen 
til at rette henvendelse for yderligere oplysninger. 
  
Vi synes at alle børn har brug for at deltage i fællesskaber i klubben. Det kræver inddragelse og 
tværfagligt samarbejde imellem pædagogerne i klubben, forældrene, børnene. 
  
Klubbens værdigrundlag  
I Kildegårdklubben lægger vi stor vægt på børnenes trivsel, sundhed og læring. Derfor tilbyder vi 
aktiviteter med fysisk udfoldelse. Vi spiller fodbold, går i svømmehallen og bruger vores sal / skolens 
faciliteter og motions legepladsen til forskellige boldspil og lege. Det er vores mål på denne måde at 
inspirere børnene til at bevæge sig mere i hverdagen og finde glæden herved. Gennem fysisk 
udfoldelse stimuleres også sociale kompetencer, som f.eks. at kunne tage ansvar, vise hensyn og 
respekt for hinanden. Vi medinddrager børnene i klubben til indflydelse på dagligdagen, samt støtte 
op om dem i hverdagen.    
 

Dagligdagen i klubben 
Dagen starter med at børnene kommer fra skole, hvor pædagogerne byder dem velkommen. 
  
Børnene krydser sig ind på Tabulex og bagefter kan børnene orientere sig på skemaet hvor klubbens 
pædagoger er på dagen. 
  
Eventuelle tilmeldingssedler om aktiviteter, ture og arrangementer bliver delt ud til børnene, lagt på 
Aula og klubbens opslagstavle. 
  
I klubben møder børnene deres kammerater på tværs af klasserne og i rammer der opfordrer til 
samvær, leg og kreativitet. Et frirum, hvor der er plads til forskellighed. I klubben er der altid tid til en 
snak med de voksne hvis der er behov for det. 
  
Børnene udsmykker selv klubben løbene med  deres kunstneriske evner. 
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Aktiviteter 
Hverdagen i klubben er præget af flere aktiviteter som børnene kan deltage i, blandt andet Krea 
rummet, hvor man kan lære at sy, male, tegne, lave smykker og meget mere. 
  
Klubben har også et musikrum, hvor børnene kan lære at spille på forskellige instrumenter. Hvis 
børnene ønsker det kan de lave deres eget band med kammeraterne. 
1 gang om året samarbejder vi med skolen omkring teaterkoncert for hele mellemtrinnet. I forbindelse 
med teaterkoncerten bliver der øvet i klubben. 
  
I computerrummet kan man spille sammen/imod sine venner, føle hvordan det er at vinde/tabe i et spil 
og lære nye udfordrende spil. Der er en pædagog til stede som kan være med i spillene.  Man kan 
spille computer i 30 min. 
  
Ud over disse aktiviteter, er der altid muligt at underholder sig med playstation, billard, bordtennis, 
danserum, boldrum, diverse turneringer, kort og bræt spil sammen med vennerne og/eller en voksen. 
  
Skulle man have lyst til at ordne dagens lektier, er der selvfølgelig også plads til det.  
  
Klubben har en række traditioner, blandt andet; månedlig fælles fødselsdag, børnejulefrokost, 
sommer OL lege, Talent i klubben, 3 kl. Spisning, og overnatninger m.m. 
 

Fælles aktiviteter med de andre klubber i Herlev 
Pool party  
Nogle gange om året, holder klubberne i Herlev fælles pool party. Pool party’en foregår i Hjortespring 
svømmehal hvor der er diskolys, højt musik og god stemning.  
 
Pool party’en er for alle 4.– 5.– 6.klasserne, der er pædagoger repræsenteret fra alle Herlevs klubber. 
 

Mad og Aktivitetskort 
I klubben skal børnene selv være med til at betale nogle af de materialer som de laver/bruger, 
legeledes er de medfinanciererne til noget af den mad som der serveres i Klubben. 
Til dette er der mulighed for at betale penge ind på et Mad og Aktivitetskort. 
Det gøres via Mobilpay 911769, Noter i kommentarfeltet barnet navn og klasse. 
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Børns sundhed 
Vi lægger stor vægt på børnenes trivsel og sundhed. 
  
Vi spiller fodbold,  bruger vores boldrum og legeplads til forskellige boldspil og lege. Når det kan lade 
sig gøre, bruger vi også svømmehallen og den store boldsal i vest. Det er vores mål på denne måde at 
inspirere børnene til at bevæge sig mere i hverdagen og finde glæden herved. 
  
Kildegårdklubben har en uddannet mindfulness instruktør, som kan tilbyde børnene, at få et pusterum 
i en travl hverdag. I klubben er der også mulighed for brydelege som foregår med en pædagog til 
stede, han har selv gået til brydning og kan alle reglerne. 
  
Gennem fysisk udfoldelse stimuleres også sociale kompetencer, som f.eks. at kunne tage ansvar og vise 
hensyn og respekt. 
  
Hver dag har børnene mulighed for at købe en portion mad til 5 kr. 
Det kan være alt fra pasta pesto til hjemmelavet brød. 
  

Det betydningsfulde samarbejde 
Klub pædagoger i skolen  
Klubbens pædagoger har skoletimer på mellemtrinnet, både på Kildegårdskolen Øst og Vest. Hver 
klasse har en primærpædagog, som er med i timerne og eventuelle udflugter. 
  
Opgaven er i samarbejde med lærerne, at tage ansvar for det enkelte barn, dets udvikling, læring og 
børnegruppens trivsel. 
  
Overgang fra SFO til klub  
Klub og SFO samarbejder om en brobygningsplan for 3. Klasserne, der er i faste rammer. Besøgsdage i 
klubben foregår med SFO pædagoger. Formålet er at børnene bliver forberedte til klubstart medio 
april. 
  
Overgang fra klub ti l ungecafe  
Klub og ungecafe samarbejder om brobygningen for vores 6. Klasser. Dette foregår ved besøg og 
aktiviteter i de 3 forskellige afdelinger. 
  
Primærpædagogen på 6. Årgang samarbejder med skolen omkring klassedannelse for de kommende 
7. Klasser på Vest afdelingen. 
  
Aften åbent  
Vi har aften åben 2 gange om ugen i klubben for 5. og 6. Klasserne. Der bliver serveret aftensmad til 
en 10’er, og lukker kl 20. 
  
Børnene krydser ind og ud hver dag i klubben ligesom i SFO én. 
  
På Aula kan I yderligere  følge med i arrangementer som foregår løbene i klubben. 
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Praktisk info 
Indmeldelse  
På Herlev Kommunes hjemmeside (se link herunder) skal I benytte her af funktionen Digital 
Pladsanvisning. Her kan I ind- eller udmelde jeres barn, se jeres barns placering på ventelisten eller 
søge om økonomisk fripladstilskud. 
https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=herlev&k=163 
(Log på i højre side med Nem-ID) 
 
Åbningstider på skoledage i klubben  
Mandag – torsdag 14.00-17.00 
Fredag 14.00-16.00 
 
Åbningstider på skolefridage i klubben  
Mandag – fredag 09.00-16.00 
På skolefridage skal man selv have madpakke med.  
Husk cykel og cykelhjelm på turdage. 
 
Lukkedage  
Juleaften d. 24. december. 
Alle hverdage mellem jul og nytår. 
Nytårsaften d. 31. december. 
Fredag efter Kr. himmelfartsdag. 
Grundlovsdag d. 5. Juni. 
 
Sommerferie 
Som noget nyt er Kildegårdklubben åben i alle sommerugerne.  
De enkelte uges aktiviteter meldes ud inden ferier via Aula.  
 
Telefon nr:  
20140777 
 
 
Med venlig hilsen 
Pædagogerne fra klubben 
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