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Pædagog - Christoffer Svendsen
Pædagog og klubkoordinator - Helle Andersen
Pædagog - Mads Hou Alexius Andersen
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Klubleder - Flemming Brix Curtis
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Hovednummer: 45284550
Klubkoordinator: 20275250
Klubleder: 45284251

E-mail: klublundtofte@ltk.dk
Adresse:

Lundtofte Skolestræde 4
2800 Lyngby

Klub Lundtofte
- Et trygt og aktivt tilbud
Efter skoletid og i skoleferier

Klub Lundtofte er organisatoriske en samlet del af tilbuddet på Lundtofte
Skole. Fritidsklubben er et tilbud til alle børn i 4 til og med 6. klasse. Efter 6.
klasse kan de unge mennesker fortsætte i ungdomsklubben fra 7. klasse til de
fylder 18 år.
Indmeldelse i klub:
Indmeldelse sker med brug af NEM_ID via den digitale pladsanvisning :
http://www.ltk.dk/skriv-dit-barn-op-til-fritids-eller-ungdomsklub-til-maj-2016
Betaling for at gå i klub ligger på 1007 kr./md. i 11 måneder (juli måned er
betalingsfri).
Der ydes søskenderabat efter gældende regler hvis du har mere end et barn
indmeldt i dagtilbud, SFO, eller Fritids- ungdomsklub.
Åbningstider:
Fritidsklubben holder åbent alle skoledage efter undervisning og lukker kl.
17.30 (fredag kl. 16.30).
Klubben er som SFO åben alle skoleferiedage; men i tidsrummet 10 – 16. Børn
der har behov for at møde tidligere kan benytte SFO-tilbuddet i tidsrummet 7
– 10.
Børn i 3. og 4. klasse kan møde i SFO i tidsrummet 7 – 8 på alm. skoledage.
I klubben er der de samme lukkedage som i SFO: Fredag efter Kr.
Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt dagene mellem jul og nytår.
Klub Lundtofte varetager fællespasning for fritidsklubberne i Lyngby Taarbæk
Kommune i ugerne 28+29+30.
Fra SFO til Klub
I april måned besøger børnene klassevis klubben sammen med medarbejdere
fra SFO. I perioden frem til klubstart har de unge mennesker efter aftale med
egne forældre og pædagoger i SFO/klub mulighed for at komme på besøg i
mindre grupper for herved at sikre overgangen mellem SFO og klub.

Der er naturligvis forskel på SFO og klub, der er nye udfordringer i klubben der
tager udgangspunkt i børnenes modenhed og interesser med en større behov
for frihed til at organisere og udforske den tidlige ungdom.
I klubben er der ikke kontrolleret pasning som i SFO: men vi benytter samme
touchtavlesystem som børnene kender fra SFO. Vi opfordrer jer til at aftale
brugen af tavlen med egne børn.
Aktiviteterne i klubben tager udgangspunkt i børnene og deres behov for
aktivering og igangsætning i en medbestemmende kontekst.
De daglige aktivitetstilbud i klubben foregår i kreaværksted, i
sportsaktiviteter, ved at passe kaniner, computerrum, musikrum med
elektriske instrumenter, sang, dans, wii og playstation, drama, rollespil,
brætspil, anden leg inde og ude – og ikke mindst hygge.
I løbet af året holder vi aftenfester under et overordnet tema (halloween
mv.). Desuden deltager vi i turneringer og ture ud af klubben.
Klub traditioner:
Vi konkurrerer med andre klubber i melodi grandprix i foråret og i Mini-ol
sensommeren. Mini-ol foregår med deltagelse af øvrige klubber i LTK og
afvikles over en uge (uge 36).
Eftermiddagssnack:
Om eftermiddagen får børnene tilbudt en lille snack , når de kommer fra skole
i overensstemmelse med skolens kostpolitik.
Materialekort:
Børnene betaler i et mindre omfang for dyrere hobbymaterialer i klubbens
værksteder og ca. 50% af særlige turudgifter (biografbilletter mv.).
Materialekortet fungerer ved forudbetaling på skolens kontor (Charlotte
Parmo Christensen). Kortet nedskrives i klubben ved forbrug af særlige
materialer og turudgifter.

