
Mit barn har fri på forskellige tidspunkter i løbet af ugen, hvornår åbner i og kan han komme senere? 

Mit barn er blevet tilmeldt i Rønnen, må han gerne tage over i Klub Vest med sine fodboldkammerater?

Må mit Klub Blovstrød barn gerne tage over i Rønnens swimmingpool sommer – og med sikkerheden derovre?

Mit barn har ikke en telefon med i skole, hvordan kan jeg få fat på ham i løbet af dagen?

Jeg har hørt noget omkring aftenklub, hvornår har mit barn mulighed for det?

Hjælper i mit barn med at komme hjem til tiden, når han skal til håndbold?

Min dreng elsker at spille computer, jeg frygter at han bliver fanget i computerrummet hos jer. Har i nogle regler
ift. computer og spilletider?

Dagligdagen:

Alle vores fire klubber åbner kl. 13 hver dag. Vores fritidstilbud er et åbent tilbud, hvor man kommer og går, når
det passer en. Dog vil de fleste dagsakiviteter umiddelbart starte fra klokken 13/14 af. 

Som medlem af Klub Allerød er der fri benyttelse af alle vores klubber. Dit barn er meget velkommen til at tage
over i andre klubber, uanset om det er dag eller aften. 

Når det er sommer og poolen er åben er alle vores medlemmer velkomne til at tage over i Rønnens
swimmingpool, som vi deler med Rønneholtparken. Der vil altid være én ekstern uddannet livredder, samt en af
klubbens egne pædagoger – som også er uddannet livredder til at holde øje med børnene. Dermed er dit barn i
trygge hænder. 

Alle klubber har en telefon ude i deres huse, som i altid kan ringe til, hvis i ikke kan få fat på jeres barn. I må også
gerne ringe til os, hvis i har spørgsmål eller nødvendige informationer ift. jeres barn. 
Klubbernes telefonnumre står på klubbens hjemmeside. 

Hver fritidsklub har aftenåbent minimum én aften om ugen. Åbningstider ift. aftenklub står også på vores
hjemmeside. 

Jeres barn skal selv sørge for at overholde jeres interne aftaler. Hvis uheldet alligevel skulle være ude, og jeres
barn har glemt at tage hjem, så er i selvfølgelig velkomne til at ringe til os.
Hvis man er tilknyttet gruppeordningen gælder andre regler. 

I alle huse har vi regler omkring spilletid. Typisk tager man en computertid, som sætter rammerne for antallet af
minutter spillet. Det er forskelligt i husene, hvordan computernetider er tilrettelagt. Formålet med
computertiderne er netop, at vi ønsker at få børnene aktiveret/motiveret til at spille andet end computer hele
dagen. 
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Er der nogle regler for brug af skærm/telefoner?

Hvad sælger i i jeres bar og hvad er priserne? 

Har i nogle regler omkring, hvor meget man må købe om dagen i jeres bar? Og hvem overholder det? 

Hvordan kan jeg som forældre bruge easykom hjemmefra og indbetale penge?

Hvad kan de forskellige easykom-kontoer bruges til? Hvad er forskellen?

Har hørt omkring jeres meget populære Lalandia tur fra storesøster, kan mit barn komme til Lalandia, og hvornår?

Mit barn elsker at komme på små dagligsdagsture. Hvad kræver det for at komme med ud over betaling? Skal man
selv have skøjter, fiskestang, skateudstyr eller hvordan?

Hvis i sidder inde yderligere spørgsmål, er i altid velkommen til at kontakte os, enten på telefon eller mail. 

I klubberne har vi ikke regler omkring børnenes brug af telefon. Dog oplever vi i dagligdagen, at børnene generelt
er utrolig gode til at være fysisk til stede med hinanden fremfor i deres egen digitale verden. 

Baren:

Maden afhænger af afdelingen. Dog sælger vi alle juice, frugt, tortillas, toast, hotdog og meget mere. 
I aftenklub åbner vi op for salg af slik og sodavand mm. 

Vi har ikke købsgrænser i vores bar. Dog kan du som forældre altid have overblik over, hvilke køb og hvor mange
penge dit barn har tilbage via easykom appen. 

Easykom:

Vi har uploadet en Easykom guide på vores hjemmeside, som vi anbefaler at alle læser. Hvis du stadig ikke har fået
besvaret dit spørgsmål omkring easykom, er du meget velkommen til at kontakte os. 

På easykom har dit barn 3 forskellige kontoer:
Som forældre har i altid mulighed for at have overblik over dit barns saldo og køb. 

Cafe: Bruges til køb i Cafe.
Aktiviteter: Bruges til alle aktiviteter ud af huset, dagsture, weekendture og ugeture. 
Hobby/Værksted: Bruges til køb af ting i hobbyrummet eller/og værkstedet. 

Ture:

 Det er helt korrekt, at vi har en Lalandia tur for jeres børn. Første Lalandia tur ligger som regel i januar måned, når
børnene går i fjerde klasse. Nærmere info vil komme via klubblad og sociale medier. 

Det kræver ikke noget specifikt udstyr for at deltage på vores ture. Vi låner/lejer/køber grej, så alle har mulighed
for at være med. Dog er det altid muligt at medbringe eget udstyr, hvis det selvfølgelig giver mening i forhold til
turen. 

Mail: Kluballeroed@alleroed.dk
Telefon: 48177921
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