
HVORFOR VÆLGE KLUB TIL DIT BARN? 

Dit barns overgang fra barn til ung er en tid med store forandringer. 

Hormonerne raser og relationerne bliver det vigtigste i verden- især 

vennerne. 

Færdigheder bliver afprøvet, identiteten tager form og selvværdets 

størrelse bliver afgørende for hvilke veje et barn går. 

 

Klub Basen (SFO 2) er et pædagogisk fritidstilbud til børn på 4.-5. og 

6.klassetrin. Vi arbejder målrettet på at hjælpe dit barn gennem rejsen 

fra barn til ung på den bedst mulige måde. 

Udvikling, trivsel og dannelse er vores hovedopgave. Vi støtter dit barn i 

at udvikle gode, sunde relationer. Vi ser dit barns styrker og 

udviklingspotentialer og vi udfordrer dit barn med et væld af 

fantasifulde, kreative og spændende aktiviteter og ture. 

Vores erfaring er:  

At klubliv styrker børns selvværd, identitetsdannelse og udvikler deres 

potentialer. 

 

 

 

 

 

 

 

For at skabe de vigtigste relationer til børnene, er det afgørende for os, 

at klubben er en tryg, hyggelig og harmonisk BASE 

Derfor er SAMVÆR og NÆRVÆR kodeord i Basen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I klubben er der engagerede voksne, der meget gerne vil lege, spille, 

snakke, lytte, tage på ture, lære fra sig i de kreative værksteder og 

meget mere. 

Klubbens medarbejdere er altid tilgængelige og kontakter dig/jer, hvis 

der sker ændringer i dit barns adfærd eller hvis der er udfordringer der 

skal håndteres.  

 

HVAD ER MÅLET MED KLUBBEN? 

 I klubben får børn og unge erfaringer og 

oplevelser som udvikler dem 

 I klubben kan børn og unge afprøve nye ting 

som giver dem nye kompetencer 

 I klubben bliver der skabt vigtige relationer og 

udviklet sociale færdigheder 

 I klubben lærer børn og unge at tage ansvar, 

deltage og tale ordentligt til, med og om 

hinanden 

 I klubben bliver selvværdet styrket og 

identiteten udviklet 

 I klubben hjælper vi bøn og unge med at 

udfolde deres individuelle potentialer 

 



 

 

HVEM SAMARBEJDER KLUBBEN MED? 

 Klubben samarbejder med Nivå Skole og jer forældre om det 

enkelte barn. 

 

 Vi samarbejder med Ungdomsklubben Unique, der har til huse i 

et af Basens lokaler. Her kan den unge gå efter 6.klasse. 

 

 Vi har også et godt samarbejde med SFO Smilehullet og SFO 

Galaxen, både om overgangen til klub, men også i det daglige 

 

 Vi samarbejder også med andre klubber- både i og udenfor 

Fredensborg Kommune 

 

 Af andre samarbejdspartnere kan nævnes: Nordsjællands 

Rollespilsforening, Nivå NU, Fritidsbutikken, Nordsjællands Politi, 

Foreningslivet i Nivå mfl. 

KONTAKT 

 Alrumstelefonen i Basen: 72565357 

 Basens kontor: 72565350 

 Daglig leder Susanne Bryld: 72565353 / 20802884 
Mail:bryld@fredensborg.dk 

 Vi bor Niverødgårdsvej 2, 2990 Nivå 

 

 

 
 

 

 
 

Velkommen – vi glæder os til at møde dig 


