
 

 

JUNIORKLUB på Næsbjerg Skole 
Juniorklubben starter den 12-8-2015. 

 

Åbningstider bliver: 

Tirsdag 14,30 – 16,00 

Onsdag 17,00 – 20,00 

 Fredag 14,30 – 16,00 

 

 

 

Har du lyst til at gå i Juniorklub på Næsbjerg skole, skal du tilmelde dig ved at 

aflevere nedenstående tilmelding, som gælder et ½ år. 

Betalingen for at gå i juniorklubben er 100 kr. pr. ½ år, som opkræves i august 2015. 

 

Næsbjerg juniorklub kan tilbyde mange forskellige aktiviteter. (se årsplan) 

Vi skal være i Midt I, som indrettes med sofaer og hvad der kan være brug for. 

 

Vi håber rigtig mange af jer vil komme og have det sjovt og hyggeligt med os, 

jo flere medlemmer, jo sjovere kan det blive. 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten og Brian 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil gerne gå i Juniorklub: 

 

Navn:_______________________________________________________________ 

 

Cpr.nr:___________________    Forældreunderskrift:________________________ 

 

Betaling 100 kr. gælder fra 1-8-2015 til 31-12-2015. 

Tilmeldingen afleveres til Brian Jensen eller Kirsten Poulsen fra SFO. 

 



 

 

Aktiviteter i Juniorklubben 
 
Vi har i juniorklubben besluttet at dele vores klub aktiviteter op i ”baser”, med forskellige former 
for aktiviteter. Disse baser er alle tilgængelige på alle klubaftener. 
 
Vi har i grove træk, delt op i følgende ”baser”: 
 
Hygge/Spil Basen 
Dette er basen, hvor der bliver hygget og spillet forskellige bræt/kortspil. Det er her hvor vi 
sætter hyggen og det sociale er i højsædet. 
 
Kreativ Basen 
Der vil i den kreative, være adgang til forskellige kreative ting, som medlemmerne selv 
administrerer og selv kan gå til og fra. Dette er alt fra smykker og perler til ting indenfor syning. 
 
Multimedia Basen 
Dette er basen hvor medlemmerne har mulighed for at spille computer, konsoller og ipads. Der 
vil være begrænset spilletid pr. dag til hvert medlem. 
 
Udendørs/Hal Base 
Vi vil i klubbens åbningstid have adgang til skolens fodbold og multibane, derudover har vi også 
hallen en gang om ugen. Så medlemmerne har mulighed for at spille bold/lege. 
 
 

Aktivitetskalender for aftenklub 
 
Om onsdagen hvor klubben har sent åbent, har vi valgt at lave forskellige ”Tema aftener”. 
De andre aktiviteter/baser vil stadig være tilgængelig for det meste, men fokus vil være på en 
specifik ting/område. 
 
Madaften 
Den første onsdag i måneden, vil vi have madaften, hvor vi laver vores egen mad og spiser. 
Alle klubbens aktiviteter vil være tilgængelig denne aften. 
 
Drengeaften 
Den anden onsdag i måneden er for alle, trods navnet. Vi vil denne aften have fokus på ”drenge 
aktiviteter”, alle baser vil være tilgængelige så meget som muligt. 
 
Aktivitet/tur 
Den tredje onsdag i måneden er øremærket til større aktiviteter og ture. Det kunne være 
turneringer, besøg af andre klubber og/eller ture ud af huset. Baser er tilgængelig, så meget 
som aktivitet/ture tillader. 
 
Pigeaften 
Den fjerde onsdag i måneden er for alle, trods navnet. Vi vil denne aften have fokus på ”pige 
aktiviteter”, alle baser vil være tilgængelige så meget som muligt. 
 
Derudover vil der være hygge/film aftener, de måneder med fem onsdage. Derudover er der 
planer om specialaftener i forbindelse med højtider. 
 
 
 
 



 

 

Dato Aktivitet 

12. august Velkomst aften 

19. august Aktivitet/tur 

26. august Pige aften 

2. september Mad aften 

9. september Drenge aften 

16. september Aktivitet/tur 

23. september Pige aften 

30. september Hygge aften 

7. oktober Mad aften 

21. oktober Aktivitet/tur 

28. oktober Pige aften 

4. november Mad aften 

11. november Drenge aften 

18. november Aktivitet/tur 

25. november Pige aften 

2. december Mad aften 

9. december Drenge aften 

16. december Juleafslutning 

6. januar Mad aften 

13. januar Drenge aften 

20. januar Aktivitet/tur 

27. januar Pige aften 

3. februar Mad aften 

10. februar Drenge aften 

17. februar Aktivitet/tur 



 

 

24. februar Pige aften 

2. marts Mad aften 

9. marts Drenge aften 

16. marts Aktivitet/tur 

30. marts Hygge aften 

6. april Mad aften 

13. april Drenge aften 

20. april Aktivitet/tur 

27. april Pige aften 

4. maj Mad aften 

11. maj Drenge aften 

18. maj Aktivitet/tur 

25. maj Pige aften 

1. juni Mad aften 

8. juni Drenge aften 

15. juni Aktivitet/tur 

23. juni Pige aften 

 

 


