Mulighedernes hus !

Vi er meget glade for at kunne byde velkommen i Fritidsklubben.
Når sommerferien er slut, kan du starte I fritidsklubben I HUC.
Denne lille folder giver eksempler på, hvad vi kan tilbyde dig i det kommende
skoleår. Vi er meget åbne for gode ideer og ønsker. Vi plejer at sige at
ungdomsskolen er mulighedernes hus - og alt kan lade sig gøre (næsten) så bare spyt
ud hvis, der er noget du kunne tænke dig.

Gruppeordning
ungdomscenter@gribskov.dk
www.gribskov-ungdomsskole.dk

Hvad skal vi lave ?
Ja - det kommer jo helt an på dig ! Vi har en masse gode ideer, som vi lægger
ud med, men vi vil også meget gerne høre dine idéer.
Hver eftermiddag er der mulighed for at gøgle, spille computer, playstation,
bordtennis, pool og en bunke andre spil. Vi arrangerer ture ud af huset til
f.eks., skøjtehal, svømmmehal, biograf m.m. Der skal være noget discotek i
salen, og hvad du nu ellers kunne tænke dig.
Her er også mulighed for at du stille og rolig kan sidde og lave lektier.
Som medlem af Fritidsklubben får du også mulighed for at deltage i Cirkus
Kanutski, men det skal du nok høre mere om.
Du skal være opmærksom på at nogen af aktiviteterne kræver tilmelding på
forhånd, og kan godt koste lidt, oftest ture ud af huset.

Åbningstider 2018/19
Til daglig fra skoleslut-18.00 alle ugens dage
Man,- og onsdag kun for Gruppeordningen
Fredag for alle 6.kl.+ de yngste fra Gruppeordningen
Vores busser henter børnene i skolen og
begynder at køre hjem igen mellem 17.30 og 18.05
Fritidsklubbens åbningsdage følger skolerne.
Der er dog arrangement:
3 dage i starten af sommerferien
Musikfestivalen Vilde Vulkaner
1½ uge børnecirkus i slutningen af sommerferien.
Cirkus Kanutski

Transport !
Børn fra Helsingeområdet kører med ungdomsskolens hjem ca. kl 17.40 med
ungdomsskolens bus ifølge ruteplanen. (i sæsonen)
Børn fra Græstedområdet kører med ungdomsskolens minibus ca. kl. 17.30 til
Græsted (Karlsminde), hvor der køres hjem med ungdomsskolens bus ifølge
ruteplanen. (i sæsonen) Udenfor sæsonen køres børnene hjem med minibussen.
17:45 HUC
17:50 Nordea (kun Fritidsklub)
17:55 Biblioteket (kun Fritidsklub)
18:10 Tibirke Bro v. Marskandiseren
18:11 Tisvilde v. De Gamles Hjem
18:12 Sankta Helene Skole/Tisvilde
18:13 Tisvilde Station
18:16 Stenbrobakken v. Fogdegrd.
18:18 Holløse v. Lundehuset
18:21 Vejby ved gadekæret
18:23 Ørby v. Trekanten
18:26 Møngevej / Åmosevejen
18:32 Valby v. kirken
18:39 Slettelte v. Hemmingstrup
18:42 Nejlinge v. Hvidekærvej
18:47 Busstop ved Aldi
18:50 Nordstjerneskolen
18:55 HUC

17:45 HUC
17:50 Nordstjerneskolen/Helsinge
(Fritidsklub)
18:05 Nordstjerneskolen/Ramløse
18:07 Bakkelandet v. HT
18:10 Annisse overfor gadekæret
18:12 Holmevej
18:18 Ryagergårdsvej
18:21 Tvingsbakken
18:24 Købmanden ved Pibe mølle
18:26 Høbjerg v. forsamlingshuset
18:31 Kagerup v. købmanden
18:35 Mårum v. OK-tanken
18:40 HT-Stop ved kulturhuset
18:45 P-Pladsen ved Nordea i Helsinge
18:55 HUC
Forbehold for ændringer
og forsinkelser.

18:08 Karlsminde
18:12 Alme v/HT stop
18:18 Blistrup Brugs
------ Kirkevej v/Sommerland
------ Hesselbjergvej v/Bakkebjergvej
18:23 Rågeleje v/købmanden
------ Udsholt v/ejendomsmægler
18:28 Blistrup Skole v/HT stop Udsholtvej
------ Skatteforvaltningen Blistrup
------ Helsingevej v/Havregårdsvej
------ Helsingevej v/gadekæret
18:33 Smidstrup v/Brugsen
------ Strandvejen v/Feriebyen
------ Græstedvej v/rundkørslen
18:38 Gilleleje Skole Parkvej
18:50 Karlsminde

18:00 Karlsminde
18:05 Saltrup v/HT stop
18:08 Tingbakkeskolen v/HT stop
18:11 Esrum v/HT stop - v/Friskolen
18:14 Villingerødvej v/Havreholmvej
18:15 Villingerød v/kirken
18:18 Villingerødvej v/den blå låge
18:20 Dr.Mølle v/købmanden
18:22 Strandvejen v Rødkildevej
18:25 Dragstrup By
18:27 Frisenvang
18:29 Søborg v/forsamlingshuset
18:38 Gilleleje Skole Parkvej
18:50 Karlsminde
Forbehold for ændringer
og forsinkelser.

Regler !
Vi har få regler i ungdomsskolen , men dem vi har skal til gengæld overholdes.
Hærværk er forbudt
Vold og mobning er forbudt
Rygning er forbudt
Alkohol er forbudt
Euforiserende stoffer (narko) er forbudt
Derudover behandler vi altid hinanden med respekt og taler pænt til hinanden.
Det gælder både i ungdomsskolen og i busserne på vej herud og hjem.

Betaling og tilmelding !
Ordningen koster 139,- pr. mdr., som bliver opkrævet efter gældende regler for
betaling af daginstitutionsplads i Gribskov Kommune. Der er betalingsfri i juli.
Klippekort, som kan give adgang til den normale fritidsordning de dage, hvor
Fritidsklubben er lukket, bliver opkrævet over kommunens normale betaling
for ordningen. Disse kort bestilles og udleveres af den lokale fritidsordning.
Derudover vil vi få gange opkræve betaling for materialer til hobbyvirksomhed
og specielle arrangementer efter gældende regler "om betaling af deltagelse i
klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge".
Tilmelding via «Borger.dk» , og derefter modtager du en blanket med køretilladelser m.m. Den skal afleveres i HUC.
HER ER PLADS TIL ALLE, så når man har tilmeldt , er man “med”, der
kommer ikke bekræftelse på man har plads. Man er velkommen til at kigge ud,
og se hvad der sker, inden man afleverer sin tilmelding.
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel ved udgangen af en måned og
foretages på «Borger.dk»
Husk at du er altid velkommen til at ringe eller komme forbi, hvis du har
spørgsmål eller gode ideer. Vi er til for dig, så brug os !!
Vi glæder os vanvittigt til at se dig.
Mange kærlige hilsener
Os alle i Fritidsklubben

