VELKOMMEN TIL UC AKTIVITETSCENTER

LUMBY

Åbningstider
Vi har i samarbejde med skolerne
og forældrebestyrelsen revideret
åbningstiderne en smule.

Kære forældre og elever i 4.-6. klasse
Velkommen til det nye aktivitetssted i Lumby. Vi håber at I vil blive glade
for tilbudet, og at vi i samarbejde med jer kan få et rigtig godt fritidstilbud
igang.
Der er mulighed for forskellige aktiviteter, spille spil, hygge, være kreativ
mm. Der vil også være muligheder for at lave enkelte arrangementer ved
siden af de faste aktiviteter, f.eks. besøg i Ungdomscentre, filmaften, eller ture ud af huset.
Vi lægger stor vægt på, at de unge inddrages aktivt i at få det lokale aktivitetssted til at blive ” deres eget” trygge, sjove og udviklende sted med
gode aktiviteter lokalt.
Vi er altid meget åbne for at høre jeres idéer og forslag, så vi sammen
kan skabe et aktivitetscenter som jeres børn og unge vil være rigtig glade
for at bruge.

Vi tilstræber at tilpasse de enkelte aktivitetscentre til de behov der
opstår og findes på de forskellige
skoler.
De nye åbningstider er gældende
fra d. 13. august.:

Mandag: 15.00 – 17.00
Tirsdag: 14.00 – 16.30
Onsdag: 14.00 – 16.30
Torsdag: 14.00 – 16.30
Aktivitetscenteret følger skolernes ferier. I ferier kan der være
forskellige tilbud i Ungdomscentrene, som børn fra 5. klasse kan
benytte.

Tilmelding
Det koster 150 kr. om måneden at benytte aktivitetscenteret.
Tilmelding sker på www.ungodense.dk/aktivitetssteder
Her vælger du Lumby i listen over aktivitetssteder, og du vil herefter blive sendt
videre til tilmeldingssiden.
Det er vigtigt at logge ind med barnets eget UNI-login, ellers risikerer man at tilmelde forældre, og selv om det kunne være hyggeligt, er aldersgrænsen jo 6. klasse :-)

På Ungodense.dk finder du også en samtykkeerklæring, som det er vigtigt at
udfylde og aflevere i centeret.
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