
 

 

Velkomstfolder til nye børn og 

forældre i TUK´s Juniorklub 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er 

grundlæggende for at opnå et trygt forhold til 

de unge 

VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker til, 

at TUK er og bliver ved med at være et rart sted, 

hvori vi alle kan trives og have det rart og sjovt 
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TUKs VISION. 

”VI HAR FINGEREN PÅ PULSEN” 

Trivsel i et ansvarligt, socialt og udviklende fællesskab. 

 

Juniorklubben TUK og KUK 

TUK og KUK er en institution med 2 fysiske 

placeringer. Vi afholder fælles arrangementer og 

fælles pasning i KUK i ferierne.  

Juniorklubben har pasningsgaranti for 4 klasser. 

(Kontrolleret pasning.)                                                                                                 
For 5 til 7 klasse, Er det IKKE en kontrolleret 

pasning, og børnene kan komme og gå, som de vil eller 

har aftalt med deres forældre. 

 

Medarbejdere: 

Vi er 2 faste medarbejdere i TUK og 6 faste 

medarbejdere i KUK, nogle vikarer og til tider 1 i 

løntilskud, samt 1 studerende. Derudover har vi 1 

rengøringsassistent. 

Åbningstid: 
Mandag    kl. 13.30 – 17.00 

Tirsdag     kl. 13.30 – 17.00 

Onsdag     kl. 13.30 – 17.00 

Torsdag    kl. 13.30 – 17.00 

Fredag kl. 13.30 – 17.00 

Velkommen til nye børn og forældre i 

Juniorklubben 
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Morgenpasning: 

Pasningen foregår i SFOèn på Tårnborg skole  

Fra kl.6.30 til kl.7.40. 
Morgenpasningen er kun for 4.klasse.  

Der er mulighed for, at blive tilbudt morgenmad. 

 

På skolefridage har Juniorklubben KUK åben fra  

kl. 08.00 – 16.00 for både TUK og KUK børn. 

I juli måned (sommerferien) er der åben i KUK  

Fra kl. 10.00 – 16.00 for både TUK og KUK børn. 

 

Lukkedage: 

Ændringer kan forekomme. I vil få information ud på 
Tabulex, hvis åbningstiden ændres. 

Juniorklubben har lukket mellem jul og nytår, dagen efter 

Kr. Himmelfartsdag, St. Bededag og 5. juni (grundlovsdag).  

 

Tabulex: 

Tabulex er en elektronisk tavle, hvor børnene selv krydser 

sig ind og ud.  

Og forældre har mulighed for at se hvad der sker i 

klubben samt få informationer via opslagstavlen. 

Forældre – login: Log på via www.klubweb.dk  
CAFE: 

Hver dag er der et mellemmåltid mellem kl. 14.30 og 15.30. 

Alle der har lyst, kan komme på Cafeholdet og være med til 

at planlægge, og tilberede ”frugten”. 
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Medlemsmøde: 

Vi holder medlemsmøde en gang hver anden måneden. 

”Her kan du få indflydelse på din hverdag, komme med gode 

ideer og forslag eller fortælle om ting, du har lyst at lave.” 

DIN KLUB – DIT ANSVAR  

 

Ekstra betaling: 

Vi laver ting eller ture, hvor der kan være brugerbetaling. 
 

Aktiviteter/Arrangementer er f.eks. 

 

- 2 gang om året overnatter 4. til 7. klasse i TUK 

- 1 gange om året er der aften hygge for 4. klasse i 

TUK/KUK. 

- Vi besøger og får besøg af andre juniorklubber. 

- Vi holder Julearrangement og andre små fester 

- Vi laver forskellige ture: 

- Vi skriver til Jer på Tabulex, om arrangementer 

f.eks. overnatning, ture ud af huset og lign. 
- Vi laver rollespil og tager på rollespilsweekend i 

Tårnborg 1 gange om året. 

- 1 årlig sommertur/koloni. 

 

Koloni: 

Vi tager på vores berømte sommertur hvert år i uge 27 

(den første uge i sommerferien). Vi er afsted tre dage med 

fuld fart på. Tilmeldingen er ” først til mølle princip”. – 

TUK er lukket hele ugen.  
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Hjemsendelse: ”Den gode stil” 

Vi forventer, at ALLE i klubben opfører sig, så vi kan være 

her alle sammen og ha’ det rart med hinanden. Hvis man 
ikke kan leve op til det, kan man sendes hjem, og familien 

vil blive kontaktet. Vi forventer du overholder ”den gode 

stil” i TUK. 

 

Forældrebetaling – udmeldelse: 

Forældrebetaling opkræves via forvaltningens udsendte 

girokort. 

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel, til Slagelse 

kommune, pladsanvisningen via NEM-id. 

 
Har I spørgsmål til os, er I altid velkommen til at 

ringe. Eller komme forbi.  

 

Det pædagogiske arbejde: 

Vi vil gerne kendes for at skabe: 

- Den tryghed, der er grundlæggende for at kunne skabe 

positive udviklingsbetingelser for den unge. 

- Udviklingsbetingelser, der er så alsidige som muligt 

indenfor de rammer, der er til rådighed. 

 
Vi vil gerne kendes for at lære unge: 

- At mestre de sociale regler og normer, der gælder i det 

menneskelige samvær. 

- At blive ansvarsbevidste over for egne handlinger. 
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- At få indflydelse på eget liv og bidrage til 

fællesskabet. 

- At hjælpe, forstå, tage hensyn til hinanden og 

passe på fælles værdier. 
 

Vi vil gerne kendes for at styrke: 

- Den unges karakter og personlighed 

- Børne / unge fællesskaber. 

- Den enkelte og gruppen gennem kreativ og fysisk 

aktiviteter, der er udfordrende og alderssvarende. 

 

Forældresamarbejdet: 

Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er 

grundlæggende for at opnå et trygt forhold til børn 
og unge, og at samarbejdet personalet og forældrene 

imellem skaber de bedste udviklingsbetingelser for de 

unge. 

Vi ønsker at bruge forældrenes viden i vores 

samarbejde.  

 

Vi vil derfor: 

- Etablere et godt forhold til forældrene og 

familien. 

- Lytte og være åbne overfor nye idéer og kritik. 
- Informere via opslag på Tabulex og den personlige         

         kontakt.     

-  Møde forældrene, som de er. 
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TUK’s Værdier: 
 

MODIG – TYDELIG – KOMPETENT - ANERKENDENDE – 

ENGAGERET. 

- Med glæde. 

Vi er bevidste om, at et godt arbejdsmiljø er en 

forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores 
arbejdsdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste 

for at skabe en god dag for alle, både kolleger og de unge. 

 

- Med ansvarlighed. 

Vi er loyale over for hinanden som kolleger og som 

nærværende voksne i forhold til de unge. Loyalitet 

betyder, at vi har respekt for hinanden og udviser 

ærlighed. Vi tager ejerskab i forhold til den daglige 

opgaveløsning og er grundige og tro mod de aftaler, vi 

indgår. Vi prioriterer et miljø og et fællesskab, hvor vi 
tager vare på os selv og hinanden. Vi er bevidste om vores 

rolle som kulturbærere og rollemodeller.  

 

VI VIL HINANDEN. 
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                  VORES DØR STÅR ALTID ÅBEN 
 

TUK - post og telefon 

 

 
 

 

 

    
 
      
 
 

 
 

 
 

 

TUK                                        

Junior - og Ungdomsklub 

Tjærebyvej 7        

4220 Korsør 

Hjemmeside: tuk.slagelse.dk/ 

E-mail: k-kuk@slagelse.dk 

 
HUSK AT AFLEVERE DET 

UDLEVEREDE STAMKORT  

 PÅ FORHÅND TAK.  

TELEFON 58 36 29 26 

MOBIL    29 41 39 76 

Vi vil gerne kendes for, at have et 

fællesskab, hvori alle skal kunne trives – 

have det rart og sjovt 


