KÆRE ALLE
Hvorfor gå hjem efter sidste time, når du kan være
sammen med kammeraterne?
Den mulighed har du i Sundhøj Børneby.
Sundhøj Børneby er en klub, hvor du kan være sammen
med dine kammerater efter skoletid.
Vi har masser af sjove tilbud:

 Bagedag
 Computere og PlayStation
 Bøger og spil
 Håndarbejde
• Aftenarrangementer
Børnebyen har gode udendørsfaciliteter, hvor du kan
bruge dine kræfter på boldspil og mange andre aktiviteter.
I Børnebyen er du med til at bestemme, og der bliver hørt
på, hvad du siger.
Til gengæld er det vigtigt, at du hjælper til for at få tingene
til at fungere.
Hvis du vil vide mere om Børnebyen, er du meget
velkommen til at besøge os.

Børnebyen - Yes, det ’ for børn!

Gode faciliteter

Sundhøj Børneby er et værested med ca. 50 børn i 4. - 6.
klasse. Vi er selvejende, og ledelsen varetages af den
forældrevalgte bestyrelse i samarbejde med vores daglige
leder, Bettina Nielsen.

Indendørs er der mulighed for al slags håndarbejde, at
tegne, lave smykker eller sy på symaskine. Man kan også
spille nogle af de mange spil, læse eller udfordre hinanden
ved fodboldspillet eller billardbordet. Desuden har vi en
række computere, der bliver brugt flittigt. Køkkenet er
meget populært, der bages kager og boller i stor stil og
børnene er velkomne til at smøre sig en rugbrødsmad eller
tage lidt frugt/ grønt.

At Børnebyen er et værested og ikke en offentlig
institution betyder, at vi ikke har så meget personale. I dag
består personalet af Bettina samt medhjælperne Ulrik og
Thea.
At vi ikke er så mange betyder, at det vigtigt, at børnene
selv gør en indsats for at få stedet til at køre; de skal selv
rydde op efter sig og være med til at gøre rent.

Børnebyen har et kæmpe udendørsområde, hvor børnene
kan hoppe på trampolin, lave bål og meget andet. Der er
en multibane til alle slags boldspil og ligeledes har
Børnebyen fået lov til at benytte tennisklubbens baner til at
spille på.

Pædagogikken
Det er vigtigt, at Børnebyen opfattes som et fristed for
børnene. Der lægges vægt på at skabe afslappede rammer
for leg og udfoldelse. Børnene har i vid udstrækning ansvar
for deres egne aktiviteter og vi er meget lydhøre over for
børnenes egne forslag. Der holdes børnemøde efter
behov, hvor alle har mulighed for at sige deres mening og
komme med gode forslag.

På eget ansvar
Når børnene er i Børnebyen og bruger faciliteterne,
foregår det på eget ansvar. Børnebyen har ingen
ulykkesforsikring, der dækker dit barn, hvis han eller hun
skulle komme galt af sted.

Vi har brug for forældrene
Børnebyens eksistens er baseret på, at forældrene er med
til at vedligeholde omgivelserne. To gange om året afholdes
en arbejdsdag, hvor der repareres, males, bygges og slås
græs. Det er vigtigt, at du som forælder bakker op om
disse dage.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Indmeldelse

Åbningstider

Indmeldelse i Børnebyen foregår ved at udfylde en
tilmeldingsblanket, der skal afleveres i Børnebyens
postkasse på adressen Eskærvej 63a.

Børnebyen holder som udgangspunkt åbent i forlængelse af
børnenes skoleskema på Tåsingeskolen, Sundhøj:

Kontingent er i 2015:
4-5. klasse 640,00 kr. pr. mdr.
6. klasse 400,00 kr. pr. mdr.
Juli måned er kontingentfri.

Udmeldelse
Udmeldelse af Børnebyen skal ske skriftligt med én måneds
varsel til den første i en måned.

Mandag:
Tirsdag:

06:30 - 8:00
06:30 – 8:00

14:00 - 17:00
14:00 - 17:00

Onsdag:

06:30 – 8:00

14:00 - 17:00

Torsdag:

06:30 – 8:00

14:00 - 17:00

Fredag:

06:30 – 8:00

SUNDHØJ
BØRNEBY

14:00 - 16:00

Ferielukning
Børnebyen holder ferielukket i ugerne 28, 29, 30 og 31.
Derudover følger Børnebyen skolernes feriekalender.

Børnebyens bestyrelse, 2015:
Jesper Schaarup
Lene S. Andersen
Dan Gjelstrup
Jan Jensen

Et hyggeligt og sjovt fristed for
børn i 4. - 6. klasse

Flemming Sørensen
Janne Hemmingsen
Ole Caspersen
Bettina Nielsen (daglig leder)

SUNDHØJ
BØRNEBY

Eskærvej 63a
5700 Svendborg
Telefon: 62 22 52 82
E-mail: sundhoej-boerneby@tdcadsl.dk

