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Velkommen til juniorklubben! 
Relationer        Venskaber        Medindflydelse 

 

Juniorklubben Søndermarken, Søndermarkskolen. 

Skanderborggade 65, 8940 Randers SV – Tlf 3057 2299/2114 2636 



 

  

 
    

Hvem kan være med? 

Juniorklubben er fritidstilbuddet på Søndermarkskolen for 

4. til 7. klasse. Her mødes børnene til hyggeligt samvær og 

aktiviteter, specielt tilrettelagt for aldersgruppen. I 

juniorklubben er der plads og rum til udfoldelse under 

voksenopsyn. Vi har i gennemsnit 65 indmeldte børn. 

Pædagogerne i juniorklubben er også årgangspædagoger på 

mellemtrinnet på skolen. 

Hvor ligger Juniorklubben Søndermarken? 

Juniorklubben ligger i store, gode lokaler i kælderen på 

Søndermarkskolen. Vores primære lokale ligger i forbindelse 

med skolens håndværk og design-lokaler, som vi kan benytte 

om eftermiddagene. Derudover har vi lokaler med 

bordtennis, billard, computere og PlayStations, ligesom vi 

har vores eget boldrum. Derudover bruger vi skolens hal, 

svømmehal, klatretårn og gymnastiksal.  

Åbningstider. 

Vi åbner, når eleverne får fri fra skole og lukker klokken 

17, fredag dog klokken 16. I ferierne har vi åbent fra 9-14. 

Derudover tager vi på sommerlejr hvert år den første uge i 

sommerferien.  Klubbens vigtigste aktiv er dog det daglige 

samvær. 

 

 

 

Hvad sker der i juniorklubben? 

Klubben har et voksenstyret tilbud på faste dage: 

 Mandag har vi svømning. 

 Tirsdag går vi i hallen. 

 Onsdag er der onsdagsquiz.  

 Hver anden onsdag er der aftenåbent til kl. 20. Det 

koster 20 kr. at deltage, og er inklusiv aftensmad. 

 Torsdag kan være masterchef, en tur ud af huset, 

kreativt værksted, bolsjekogning og lignende. 

Derudover har vi også hallen om torsdagen. 

 Fredag har vi svømning og fredagshit. Fredagshit er noget 

spiseligt, som hver anden gang er gratis, hver anden gang 

koster 5 kr. 

 Børnene kan hver dag købe noget at spise og drikke i  

klubben. 

 Ud over de voksenstyrede tilbud vælger børnene frit  

mellem klubbens muligheder for aktiviteter.  

Hvad koster det? 

Prisen for en plads i juniorklubben er 512 kr. pr. måned, hvor 

juli er betalingsfri. 

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. 

 

 



    

    

 



    

    

 


