
Skanderborggade 65, 8940 Randers SV - Tlf.: 30 57 22 99 / 21 14 26 36

Velkommen til Juniorklubben!
Medindflydelse  •  Tryghed  •  Kammeratskab

Randers kommune
Kulturel forvaltning

Værested:

Barnets navn:

Adresse:

Mors/fars navn:

Ægtefælle/samlevers navn:

Skolens navn:

Barnet må gerne køre med ungdomsskolens bus: 

Underskrift:

Underskrift:

Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesdato:

Cpr-nr.:

Telefon:

Cpr-nr.:

Cpr-nr.:

Klasse:

Mors arbejde / mobilnr.:

Fars arbejde / mobilnr.:

Skanderborggade 65, 8940 Randers SV - Tlf.: 30 57 22 99 / 21 14 26 36

Velkommen til Juniorklubben!
Medindflydelse  •  Tryghed  •  Kammeratskab

Randers kommune
Kulturel forvaltning

Værested:

Barnets navn:

Adresse:

Mors/fars navn:

Ægtefælle/samlevers navn:

Skolens navn:

Barnet må gerne køre med ungdomsskolens bus: 

Underskrift:

Underskrift:

Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesdato:

Cpr-nr.:

Telefon:

Cpr-nr.:

Cpr-nr.:

Klasse:

Mors arbejde / mobilnr.:

Fars arbejde / mobilnr.:



Hvem kan være med?

Juniorklubben er Søndermarkskolens fritidstilbud for børn fra 
4. – 7. klasse. Her mødes børnene til hyggeligt samvær og  
aktiviteter, specielt tilrettelagt for aldersgruppen. I juniorklub-
ben er der plads og rum til udfoldelse under voksenopsyn. 
Der er i øjeblikket 85 ind-meldte børn og 4 ansatte.

Hvor ligger Juniorklubben Søndermarken? 

Juniorklubben ligger i store, gode lokaler i kælderen på Sønder-
markskolen. Vi har et primærrum med køkken, hvor børnene 
hver dag selv markerer, at de er her, ved at sætte en ”smiley” 
på deres billede. I forbindelse med det rum, har vi det kreative 
værksted, som er åbent flere dage om ugen. Derudover har 
vi lokaler med bordtennis, billard, computere, Playstations og 
Wii, ligesom vi bruger skolens hal, klatretårn, svømmehal og 
gymnastiksal flittigt.

Hvad sker der i Juniorklubben Søndermarken?

Personalet laver hver måned en plan, som alle børnene får 
med hjem. Der er hver dag en frivillig aktivitet på programmet. 
Det kan være sport, spil, konkurrencer, kreative værksteder, 
bagning, en tur ud af huset og meget mere. Derudover tager vi 
hvert år på sommerlejr den første uge i sommerferien. 
Klubbens vigtigste aktiv er dog det daglige samvær, der  
bunder i nøgleordene troværdighed, involvering, anerkendelse 
og gensidig respekt.

Hvad koster det?

Prisen for en plads i Juniorklubben er 486 kr./mdr., hvor juli er 
betalingsfri. Vi åbner når eleverne får fri og lukker klokken 17, 
fredag dog kl. 16. Hver anden tirsdag har vi åbent til kl. 20. 
I ferierne har vi åbent fra 9.00 – 14.00. Vi følger Søndermark-
skolens ferieplan..

Hvordan bliver man indmeldt?.. Aflever tilmeldingssedlen i juniorklubben, henvend dig til juniorklubleder Bo Simonsen på 2114 2636 eller ring ned i juniorklubben i åbningstiden på 3057 2299.
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